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RESUMO 

A presente pesquisa dissertativa tem o objetivo de propor que a 

discussão filosófica sobre os objetos da memória episódica pode fornecer 

caminhos para o debate entre continuístas e descontinuístas, isto é, que se 

resolvermos o debate sobre o que constituí a memória episódica, poderemos 

encontrar caminhos para a discussão sobre a relação entre memória episódica 

e imaginação. Para isso, nos atentaremos, no primeiro capítulo, à discussão 

panorâmica sobre os principais conceitos da atual Filosofia da Memória e às 

teorias que se destacam na tentativa de descrever o ato de lembrar 

episodicamente, dessa maneira, concluirei que a teoria da viagem no tempo 

mental em conjunto com a teoria da simulação se mostram mais promissoras 

em relação à teoria causal da memória. No segundo capítulo, depois de 

adquiridas as noções mais fundamentais de Filosofia Memória, analisaremos 

as teorias que disputam a melhor descrição sobre os objetos da memória 

episódica; considerarei ao final que, entre o realismo indireto, o 

representacionalismo simulacional, o realismo direto e a teoria híbrida, a 

concepção que melhor descreve os objetos da memória episódica é o 

representacionalismo simulacional. Por último, o terceiro capítulo apresentará 

os argumentos continuístas e descontinuístas a partir de uma perspectiva 

fundamentada na teoria da simulação e no representacionalismo simulacional. 

Argumento no terceiro capítulo, que a teoria da simulação e o 

representacionalismo simulacional favorecem o continuísmo, no entanto, dois 

argumentos descontinuístas enfraquecem o continuísmo moderado, dessa 

maneira, proponho uma versão mais fraca de continuísmo que denomino 

continuísmo fraco. Concluo que o continuísmo fraco é uma boa alternativa ao 

debate entre continuísmo e descontinuísmo, além disso, sugiro que é 

necessário se atentar às discussões sobre imaginação para obtenção de um 

debate mais qualificado entre continuísmo e descontinuísmo. 

PALAVRAS-CHAVE: Memória episódica; Objeto da memória episódica; 

Imaginação; Continuísmo e descontinuísmo. 

  



 
 

ABSTRACT 

This dissertation research aims to propose that a philosophical 

discussion about the content of episodic memory can provide paths for the 

debate between continuityists and discontinuists, that is, if we resolve the 

debate about what constitutes episodic memory, we can find ways to the 

discussion of the relationship between episodic memory and imagination. For 

this, we will pay attention, in the first chapter, to the panoramic discussion about 

the main concepts of the current Philosophy of Memory and the theories that 

stand out in an attempt to describe the act of remembering episodically, thus, I 

will conclude that the theory of mental time travel together with a theory of 

simulation it presents the most promising in relation to the causal theory of 

memory. In the second chapter, after acquiring the most fundamental notions of 

Philosophy of Memory, we will analyze the theories that dispute the best 

description of the content of episodic memory; I will consider at the end that, 

between indirect realism, simulation representationalism, direct realism and 

hybrid theory, a conception that better describes the content of episodic 

memory is simulation representationalism. Finally, the third chapter will present 

continuity and discontinuist arguments from a perspective based on simulation 

theory and simulation representationalism. I argue in the third chapter that 

simulation theory and simulation representationalism favor continuism, 

however, two discontinuist arguments weaken moderate continuism, so I 

propose a weaker version of continuism that I call weak continuism. I conclude 

that weak continuism is a good alternative to the debate between continuism 

and discontinuism, in addition, I suggested that it is necessary to pay attention 

to expectations about the imagination in order to obtain a more qualified debate 

between continuism and discontinuism. 

KEYWORDS: Episodic memory; Episodic memory content; Imagination; 

Continuism and discontinuism.  

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  ................................................................................................ 2 

 

Capítulo I - A FILOSOFIA DA MEMÓRIA: o panorama teórico da 

discussão ........................................................................................................ 5 

1. Taxonomias e definições gerais ................................................................... 5 

1.1 A taxonomia da memória ........................................................................... 5 

1.2 Memória semântica e memória episódica  ................................................. 7 

2. Teorias da memória episódica  .................................................................. 11 

2.1 A Teoria causal da memória episódica .................................................... 11 

2.2 Viagem no tempo mental ......................................................................... 17 

2.3 Teoria da simulação  ................................................................................ 19 

2.4 Considerações sobre as teorias apresentadas e novos problemas  ........ 27 

 

Capítulo II - OS OBJETOS DA MEMÓRIA EPISÓDICA: 

Representacionalismo, relacionalismo e hibridismo  ............................... 31 

1. O problema dos objetos ............................................................................. 31 

2. O que é uma representação? .................................................................... 34 

3. Realismo indireto  ...................................................................................... 37 

4. Representacionalismo ............................................................................... 40 

5. Realismo direto/Relacionalismo ................................................................. 45 

6. Teoria híbrida ............................................................................................. 53 

7. Encaminhamentos finais do capítulo  ........................................................ 61 

 

Capítulo III - CONTINUÍSMO E DESCONTINUÍSMO: possíveis resoluções 

para o embate ............................................................................................... 64 

1. Introdução ao debate ................................................................................. 64 

2. Argumentos continuístas e descontinuístas  .............................................. 66 

2.1 Continuísmo  ............................................................................................ 66 

2.2 Descontinuísmo ....................................................................................... 68 



 
 

3. Problemas do continuísmo e do descontinuísmo  ...................................... 72 

4. Resoluções para o embate  ....................................................................... 74 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 79 

REFERÊNCIAS  ............................................................................................ 80 

 



 

2 
 

INTRODUÇÃO 

 

A filosofia se preocupa com questões caras à humanidade. 

Perceberemos que a memória é de grande importância para o ser humano por 

ter um papel relevante sobre o ponto de vista da evolução biológica dos seres 

vivos, pois é uma vantagem se lembrar episodicamente de eventos que podem 

ocorrer semelhantemente no futuro e assim se planejar. Além disso, a memória 

é fonte de conhecimento do nosso passado pessoal, isto é, parte significativa 

do conhecimento que um indivíduo possui sobre seu passado deriva da 

memória. Consequentemente, a memória parece ser importante para que nos 

reconheçamos como indivíduos ao longo de toda nossa existência. 

A memória é uma das funções neuropsicológicas cuja filosofia desde 

seus primórdios visa compreender e desvendar seus inúmeros enigmas. 

Lembremos-nos das filosofias de Platão, Aristóteles, Agostinho de Hipona, 

Hobbes, Locke, Hume dentre as de tantos outros filósofos. 

Contemporaneamente, a Filosofia da Memória – parte da filosofia que se 

dedica à pesquisa em memória – é uma área interdisciplinar, isto é, dialoga 

com a neurociência, a psicologia cognitiva e a biologia, objetivando sempre 

uma melhor compreensão dos problemas e conceitos relacionados à memória. 

É importante ressaltar que a filosofia da memória não depende das 

descobertas científicas, mas não a ignora. Assim, tais desenvolvimentos 

científicos serão levados em consideração no momento de se considerar a 

força dos argumentos filosóficos a respeito da memória. Além disso, a Filosofia 

da Memória dialoga diretamente com outras importantes áreas da Filosofia, 

como a Epistemologia, a Filosofia da Linguagem, a Ética e, mais 

especificamente, a Filosofia da Mente, tendo em vista que os filósofos da 

memória consideram lembrar um tipo de estado ou evento. 

Logo de início, já é possível deparar-se com questões elementares e 

fundamentais para dar sentido à discussão desenvolvida no presente trabalho. 

O que se entende pelo termo “memória”? Ou melhor, o que é a memória? Ora, 

a resposta mais intuitiva é afirmar que a memória é uma ferramenta mental que 

armazena e recupera informações de experiências passadas. De modo geral, o 

senso comum define o termo memória dessa maneira ou de maneira similar. 
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Contudo, tal afirmação é vaga e parece afirmar que memória é um tipo de coisa 

que abarca vários fenômenos. Como se lembrar da festa de aniversário de 10 

anos ou se lembrar de que em 15 de novembro de 1889 a república foi 

proclamada ou se lembrar de como andar de bicicleta e que tipo de trabalho 

está realizando agora fossem um mesmo tipo de fenômeno. Mas são? Antes 

de responder questões imediatas como as descritas acima, é preciso deixar 

evidente quais são os objetivos específicos da investigação dissertativa que 

aqui se apresenta. 

A presente investigação pretende, enquanto objetivo dissertativo, 

considerar quais as melhores compreensões acerca dos objetos de memória, 

isto é, entender de que maneira e pelo que a memória é constituída. Com isso, 

será possível resolver o embate entre os que defendem uma estreita relação 

entre memória e outros tipos de pensamento, como a imaginação 

(continuísmo), e aqueles que defendem uma distinção entre tais tipos de 

estado mental (descontinuísmo). Para tanto, a dissertação se divide em três 

capítulos.  

O primeiro capítulo possui como objetivo e tarefa oferecer aos leitores 

um panorama que contenha as definições conceituais mais básicas a respeito 

das atuais discussões sobre memória, para que posteriormente seja possível 

se aprofundar em questões mais específicas a respeito da memória. Com isso, 

observaremos a (i) taxonomia da memória, ou seja, uma classificação que 

permitirá compreender que, considerando as diferenças entre diversos tipos de 

fenômenos que chamamos de memória, é mais razoável conceber a existência 

de diversos tipos de memória, e não apenas um. Depois analisaremos (ii) a 

principal distinção de interesse dessa investigação, entre memória episódica e 

memória semântica. Por último, (iii) apresentaremos as teorias que discutem a 

natureza da memória e do ato de lembrar, expondo a teoria mais tradicional 

acerca da memória, a Teoria Causal da Memória (TCM) e suas mais recentes 

opositoras, teoria da viagem no tempo mental, e sua aplicação e/ou 

complementação, a Teoria da simulação. Considerarei no fim do capítulo que a 

teoria da simulação é a que melhor caracteriza o fenômeno de lembrar 

episodicamente. 

Por sua vez, depois de todo o panorama conceitual necessário, o 

segundo capítulo apresentará a específica discussão a respeito dos objetos da 
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memória episódica, ou seja, a respeito daquilo que constituí a memória 

episódica. Tal discussão se faz importante para que, ao compreendermos bem 

os objetos da memória episódica, melhor analisemos o embate entre o 

continuísmo e descontinuísmo. Dessa forma, veremos no segundo capítulo as 

principais perspectivas filosóficas sobre objetos da memória episódica, a saber, 

uma teoria representacionalista, o realismo direto e uma possível concepção 

híbrida das duas concepções anteriores. No fim do capítulo, defenderei que o 

representacionalismo dos teóricos simulacionais é a mais promissora 

concepção de objeto. 

No terceiro capítulo, concluir-se-ão as pretensões da presente 

investigação ao analisar o embate entre os continuístas e descontinuístas a 

partir da teoria simulacional e, principalmente, do representacionalismo. 

Observaremos os argumentos favoráveis ao continuísmo e ao descontinuísmo; 

depois trataremos dos problemas enfrentados por ambos os lados. Por último, 

diante de um cenário inconclusivo, argumentarei que o continuísmo é 

favorecido pela teoria da simulação e pelo representacionalismo, mas que 

existem argumentos que enfraquecem o continuísmo, portanto, irei propor uma 

versão de continuísmo que denominarei de continuísmo fraco. 

De modo geral, considerarei, por fim, (i) que o representacionalismo 

simulacional deve ser mais bem desenvolvido para que tenhamos uma 

concepção madura de objeto e, consequentemente, aprofundar o debate entre 

continuístas e descontinuístas a partir de uma perspectiva representacionalista 

de objeto. Além disso, (ii) afirmarei que caminho mais promissor e 

fundamentado no representacionalismo simulacional é o continuísmo fraco. Por 

último, (iii) sugerirei que o debate entre continuístas e descontinuístas 

desenvolva e/ou esteja ciente das discussões filosóficas específicas sobre 

imaginação. 
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I 

A FILOSOFIA DA MEMÓRIA: O PANORAMA TEÓRICO DA 

DISCUSSÃO 

 

O primeiro capítulo pretende oferecer aos leitores um panorama que 

contenha as definições conceituais mais básicas a respeito das atuais 

discussões sobre memória, para que posteriormente seja possível se 

aprofundar em questões mais específicas a respeito da memória. Para isso, 

será fundamental realizar de antemão três objetivos: (i) é necessário 

estabelecer a taxonomia da memória, ou seja, uma classificação que permitirá 

compreender que, considerando as diferenças entre diversos tipos de 

fenômenos que chamamos de memória, é mais razoável conceber a existência 

de diversos tipos de memória, e não apenas de um. (ii) É necessário perceber 

a principal distinção entre memória episódica e memória semântica. Depois, (iii) 

é fundamental apresentar as teorias que discutem a natureza da memória e do 

ato de lembrar, expondo a teoria mais tradicional acerca da memória, a Teoria 

Causal da Memória (TCM) e suas mais recentes opositoras, as quais são a 

teoria da viagem no tempo mental, e sua aplicação e/ou complementação, e a 

teoria da simulação, a qual será analisada por último.  

 

1.1 A taxonomia da memória 

 

O filósofo Kourken Michaelian (2016a) apresenta uma reflexão acerca 

das possíveis classificações de memória. Para ele, é preciso partir da proposta 

de Eichenbaum (2010) e Squire (2009) de que existem múltiplos sistemas de 

memória. Existem ao menos dois pontos que justificam a ideia de múltiplos 

sistemas de memória. Se lembrar de um aniversário de 10 anos e se lembrar 

como andar de bicicleta são estados mentais distintos apesar de serem 

entendidos como memória. Além disso, estudos neurocientíficos de 

neuroimagem (SCHACTER E TULVING, 1994) evidenciam que as atividades 

cerebrais associadas a ambos os fenômenos descritos acima são diferentes 

quando comparadas. A distinção padrão leva em consideração a existência de 

dois grandes grupos, memórias declarativas e memórias não declarativas.  
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As memórias declarativas são geralmente caracterizadas como estados 

mentais que se referem a eventos do passado, podendo esses fazer parte do 

passado pessoal ou não daquele que lembra. De acordo com Suddendorf e 

Corballis (2007) e Tulving (1985), as memórias são declarativas em razão de 

serem conscientes/explícitas e parcialmente verbalizáveis; quando nos 

lembramos de um evento histórico importante ou um evento de nosso passado 

pessoal. Entretanto, é importante ressaltar que há uma subdivisão no grupo 

das memórias declarativas, a saber, memória semântica, que se refere a fatos 

gerais, e memória episódica, que se refere a eventos e experiências do 

passado pessoal de quem lembra. 1  Vale lembrar que, organicamente, as 

memórias declarativas aparentam depender do lobo temporal, hipocampo e 

córtex sensorial. Tal informação neuroanatômica é importante para que depois 

seja possível associar o exercício da memória episódica com outros estados 

mentais, como o planejamento futuro (MICHAELIAN, 2016a). 

Por sua vez, as memórias não declarativas se configuram, na distinção 

padrão, como um grupo bem mais vasto que abrange fenômenos mentais que 

se caracterizam por não serem, como afirmam Schacter e Tulving (1994), 

introspectivamente contemplados, isto é, não são conscientes, como mastigar, 

andar, escrever, dentre outros processos que se referem principalmente a 

procedimentos motores e automáticos. Alguns exemplos de memória não 

declarativa são: memória procedural, que é um processo envolvido em 

aprender e executar habilidades e comportamentos; e priming, que é o efeito 

de estímulos que afetam e influenciam a percepção e julgamento do indivíduo 

estimulado, mesmo que esse não tenha se conscientizado do estímulo, dentre 

outros fenômenos de memória não declarativa. Assim, como no caso das 

memórias declarativas, as não declarativas estão associadas à ativação de 

áreas comuns no cérebro, como o cerebelo, gânglios de base e córtex motor 

(DHARANI, 2015). 

Contudo, Michaelian propõe uma revisão à taxonomia padrão, dividindo 

as memórias em cognitivas e não cognitivas, e não mais em declarativas e não 

declarativas, uma vez que percebeu o priming como um tipo de memória 

extremamente perceptual e, consequentemente, cognitiva. Desse modo, a 

                                                           
1
Retornaremos a tal distinção, pois se refere justamente ao interesse da presente investigação. 
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composição dos grupos se altera, pois as memórias episódicas, semânticas e o 

priming, por exemplo, compõem, segundo a nova taxonomia, o grupo das 

memórias cognitivas, já que todas, e até mesmo o priming, possuem um 

caráter perceptivo, isto é, a divisão entre memórias cognitivas e não cognitivas 

não diz respeito, segundo Michaelian, à divisão de dois tipos de memória, mas 

sim de duas capacidades diferentes de se obter conhecimento.  

As memórias cognitivas dizem respeito ao modo perceptual e consciente 

de aprendizagem, enquanto as memórias não cognitivas representam modos 

motores e automáticos de se apreender o mundo. De modo geral, ambas as 

taxonomias são promissoras e plausíveis, portanto a presente investigação não 

se compromete com nenhuma das duas taxonomias, por ambas não gerarem 

consequências para os objetivos em relação aos objetos. O que importa para a 

presente investigação são as duas caracterizações de memórias mais 

marcantes do grupo das declarativas ou cognitivas, as memórias episódicas e 

semânticas. Ao que parece, o ser humano se preocupa justamente com essas 

memórias, que se referem a fatos e eventos passados pessoais e informações 

não pessoais, correspondendo ao senso comum intuitivo de memória como 

lembrança de fatos passados. No entanto, é preciso melhor definir os conceitos 

de memória episódica e memória semântica. 

Após compreender as taxonomias necessárias, é possível continuar o 

trabalho conceitual e analisar especificamente os conceitos de memória 

episódica e memória semântica, descritos por Tulving (1972), a fim de evitar 

confusões conceituais e delimitar o campo de investigação de interesse do 

presente trabalho, que é a memória episódica. 

 

1.2  Memória semântica e memória episódica 

O neurocientista Endel Tulving (1972) cunhou os termos e definições 

paradigmáticos2 das pesquisas atuais de memória. Duas grandes contribuições 

de Tulving foram distinguir memória episódica de memória semântica e 

considerar memória episódica como parte de um sistema bem mais amplo, que 

não seria dedicado apenas ao lembrar. Dessa forma, como já afirmado 

anteriormente, a memória episódica diz respeito à lembrança de eventos e 

                                                           
2
 É paradigmático ao menos para os trabalhos de Filosofia da memória e de ciência cognitiva 

mais atuais. 
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experiências pessoais que aconteceram em um tempo passado, como, por 

exemplo, se lembrar de uma viagem até a praia feita por quem lembra.  

Já a memória semântica se refere à aquisição de informações 

transmitidas linguisticamente, como, por exemplo, a informação de que a 

Proclamação da República brasileira aconteceu em 15 de novembro 1889, ou 

até mesmo eventos do passado pessoal de um indivíduo que são apreendidos 

semanticamente, como os fatos da infância de uma pessoa, dos quais ela não 

se lembra episodicamente, mas que são geralmente testemunhados e depois 

narrados pelos pais. Desse modo, para evitar confusões conceituais, isto é, 

para que se saiba a qual tipo de memória se está fazendo referência, Tulving 

propôs os conceitos de memória episódica e semântica.  

 
O termo [memória episódica] foi inicialmente introduzido por Endel 
Tulving (1972, p. 385) e, grosso modo, corresponde ao sistema de 
memória responsável por receber e armazenar "informações sobre 
episódios ou eventos temporalmente datados e relações espaço-
temporais entre estes eventos” [...] As memórias episódicas, na 
formulação inicial de Tulving, contrastam com as memórias 
semânticas, que se referem a memórias sobre fatos gerais que não 
foram necessariamente vividos. Por exemplo, quando lembro que a 
Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, estou semanticamente 
me lembrando de um fato usando a linguagem. (SANT’ANNA, 2018, 
p. 53)

3
 
4
 

 Havia, para Tulving, em seu artigo precursor de 1972, um critério capaz 

de distinguir os dois tipos de memória em questão. Assim, uma memória seria 

episódica, e não semântica, quando satisfizesse os critérios que o autor 

chamou de what, when, where (www), ou seja, caso a lembrança possua as 

informações sobre “o que”, “quando” e “onde”, ela pode ser considerada de tipo 

episódico. Entretanto, em 1983 Tulving admitiu a vagueza da primeira tentativa 

de definição por causa de dois problemas enfrentados. Primeiro, é possível que 

se tenha uma memória de eventos e experiências pessoais passadas, portanto, 

memória episódica, lembrando apenas o que e onde, e esquecendo o quando, 

ou lembrando o que e quando, esquecendo o onde. É possível se lembrar de 

                                                           
3
 The term [episodic memory] was initially introduced by Endel Tulving (1972, p. 385) and, 

roughly speaking, corresponds to the memory system responsible for receiving and storing 
“information about temporally dated episodes or events, and temporal-spatial relations among 
these events” [...]Episodic memories, in Tulving’s initial formulation, contrast with semantic 
memories, which refer to memories about general facts that were not necessarily experienced. 
For example, when I remember that the Second World War ended in 1945, I am semantically 
remembering a fact by using language. (SANT’ANNA, 2018, p. 53) 
4
 Todas as traduções, na presente pesquisa, são nossas. 



 

9 
 

um passeio na praia de Copacabana e não saber ao certo quando tal evento 

aconteceu, entretanto, mesmo sem a informação temporal específica, a 

memória evidentemente é episódica. Segundo, e mais grave, o problema para 

o critério www é a possível satisfação desse critério pela memória semântica, 

pois é de conhecimento geral que a Proclamação da República (o que) 

aconteceu em 15 de novembro de 1889 (quando) na Praça da Aclamação no 

Rio de Janeiro (onde). Assim, mesmo contendo todas as informações 

requeridas pelo www, a memória em questão não pode ser considerada 

episódica, dado que não se refere ao passado pessoal de uma pessoa 

específica, isto é, não se trata de uma lembrança episódica, mas sim a um fato 

histórico importante para os brasileiros que não vivenciaram pessoalmente tal 

episódio. 

 No mesmo artigo de 1983, Tulving adicionou um importantíssimo critério 

que caracteriza e distingue, com mais robustez, a memória episódica de outros 

tipos frente aos problemas enfrentados pelo critério www. O cientista deu papel 

central aos aspectos fenomenológicos da memória episódica. Para o autor, a 

consciência autonoética5 marca a memória de tipo episódico e a distingue de 

memória semântica. A consciência autonoética é a consciência de estar se 

lembrando de um evento ou experiência do passado pessoal, isto é, a 

capacidade de estar consciente de estar viajando no tempo subjetivo. Desse 

modo, a autonoesis se faz uma característica exclusiva da memória episódica, 

pois é só ela que carrega a experiência fenomenológica de reexperimentação6 

de eventos pessoais passados (TULVING, 2002).  

A ideia de que a autonoesis é o principal marcador da memória 

episódica só faz sentido quando pensamos a memória episódica como uma 

viagem no tempo subjetivo. Tulving e Szpunar (2012) consideram, a partir de J. 

M. E McTaggart (1908), que existem ao menos duas noções de tempo, o 

tempo objetivo (denominado Série-A) e o tempo subjetivo (denominado Série-

B). Quando nos referimos ao tempo objetivo (Série-A), estamos apontando 
                                                           
5
 A consciência autonoética é apenas um dos três tipos de consciência em relação ao lembrar. 

Dessa forma, ela também pode ser consciência também pode ser anoética (se lembrar) e 
noética (ter consciência de estar se lembrando). 
6
A concepção de memória episódica como reexperiência do passado não é comum a todas as 

teorias, pois carrega o forte sentido de se estar experimentando agora um evento que já 
aconteceu em um tempo passado. Tal concepção é defendida pelo realismo direto e/ou 
relacionismo, visões essas que serão apresentadas adiante. O termo é apresentado aqui para 
ser fiel às considerações de Tulving. 
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para uma noção de tempo em que passado, presente e futuro fazem sentido, 

no entanto, para o tempo subjetivo (Série-B), não faz sentido pensar em 

passado, presente e futuro. Tal diferença se dá pelo fato de o status de um 

momento no tempo objetivo se alterar dependendo do observador, isto é, um 

momento que é presente pode passar a ser passado e um momento futuro se 

tornar presente. Por outro lado, o tempo subjetivo independe do observador, 

dado que o momento não alterará seu status e permanecerá simultâneo aos 

outros momentos independentemente de ser considerado passado, presente e 

futuro (TULVING, SZPUNAR, 2012).  

A conclusão de McTaggart é a de que a noção Série-B ou tempo 

objetivo é irreal, pois nem passado ou futuro são realidades físicas. Dessa 

maneira, a passagem do tempo e, consequentemente, as ideias de passado e 

futuro são um fenômeno exclusivamente mental. Com isso, Tulving defende 

que pensar o passado e o futuro diz respeito a uma capacidade mental que se 

dá justamente a partir da consciência autonoética e a cronestesia.  

O termo autonoesis tem sido usado para se referir a esse tipo 
especial de consciência que nos permite estar atentos ao tempo 
subjetivo em que os eventos aconteceram. Consciência autonoética 
(ou autonoesis) é necessária para a lembrança. Sem autonoesis, não 
há viagem no tempo mental. (TULVING, 2002, p. 2)

7
 

 

Dessa maneira, autonoesis e cronestesia devem ser entendidas como 

uma forma de consciência que possibilita os indivíduos pensar subjetivamente 

o tempo em que vivem, e, consequentemente, viajar mentalmente no tempo 

(NYBERG, KIM, HABIB, LEVINE, TULVING, 2010). Vale ressaltar que para 

Michaelian (2016a) cronestesia e autonoesis são capacidades cognitivas 

distintas. Dessa maneira, segundo o autor, a cronestesia se refere à 

consciência de estar no tempo subjetivo, por sua vez, a autonoesis se refere à 

consciência do eu no tempo subjetivo. Tal distinção é possível por existirem 

casos em que o indivíduo apresenta a consciência de estar mentalmente no 

tempo subjetivo sem que reconheça a si mesmo no tempo subjetivo 

(MICHAELIAN, 2016a). Considerando toda a complexidade de compreensão 

em relação ao conceito, a presente pesquisa entenderá autonoesis como a 

consciência do eu no tempo subjetivo. 
                                                           
7
 The term autonoetic has been used to refer to this special kind of consciousness that allows us 

to be aware of subjective time in which events happened. Autonoetic awareness (or autonoesis) 
is required for remembering. No autonoesis, no mental time travel. (TULVING, 200, p. 2) 



 

11 
 

O novo critério de Tulving abriu margem para considerações a respeito 

do caráter fenomenológico da memória episódica e, consequentemente, para a 

consideração de que a memória episódica é parte de um sistema de viagem no 

tempo subjetivo. Entretanto, antes mesmo de nos aprofundarmos na teoria da 

viagem no tempo mental de Tulving, é preciso considerar outras concepções. 

Assim, lançado mão dos conceitos mais básicos acerca da memória e, 

especificamente, tratando da memória episódica, serão discutidas as teorias 

acerca da memória episódica e seu exercício. A próxima subseção tratará a 

concepção mais antiga e comum acerca da memória episódica e do exercício 

de lembrar, a qual é a Teoria Causal da Memória, que será referida aqui como 

TCM. 

 

2. Teorias da memória episódica 

2.1 A Teoria Causal da memória episódica 

A TCM consiste em afirmar que, grosso modo, a memória episódica é 

causada pelo evento e/ou experiência passada que está sendo rememorada. 

Ao que parece, a TCM foi aceita tacitamente pelos filósofos ao longo da história 

da filosofia, salvo exceções como Thomas Hobbes (2003), Thomas Reid 

(1764), Bertrand Russel (1912), dentre outros que defenderam posições 

distintas ou que ao menos não necessariamente implicasse uma perspectiva 

causal de memória. Mas é a partir do célebre artigo Remembering (1966), de 

Martin e Deutscher, que a teoria é sistematizada e defendida 

argumentativamente.  

A TCM se opõe a uma abordagem que vinha na esteira do empirismo 

britânico e era defendida por Roy Holland (1954), a teoria empírica da 

memória. Para a teoria empírica de Holland, um indivíduo está lembrando, e 

assim, tem uma memória episódica, se (i) o que ele está representando de fato 

aconteceu, existiu e assim por diante; (ii) ele não está sendo informado, agora, 

sobre o que aconteceu, existiu, e assim por diante; (iii) ele experienciou o que 

está representando agora. 

Martin e Deutscher lançam mão de um experimento mental que suscita 

intuições que estão de acordo com a teoria empírica da memória: 
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Um homem a quem chamaremos de Kent sofre um acidente de carro 
e vê detalhes particulares do acidente, por causa de sua posição 
privilegiada. Mais tarde, Kent se envolve em outro acidente no qual 
recebe uma forte pancada na cabeça e, como resultado, ele esquece 
certa parte de sua própria história, incluindo o primeiro acidente que 
presenciou. Ele não pode mais cumprir o primeiro critério de memória 
em relação ao primeiro acidente. Algum tempo depois desse segundo 
acidente, um hipnotizador popular e bastante irresponsável dá um 
show. Ele hipnotiza um grande número de pessoas e sugere a elas 
que acreditarão que sofreram um acidente de carro em um 
determinado momento e lugar. O hipnotizador nunca ouviu nada 
sobre Kent, nem sobre os detalhes do acidente de Kent, e é por pura 
coincidência que a hora, o lugar e os detalhes que ele fornece são 
exatamente os mesmos do primeiro acidente de Kent. Kent faz parte 
do grupo que está hipnotizado. (MARTIN, DEUTSCHER, 1966, p. 
174)

8
 

 

 Os autores afirmam que o caso de Kent satisfaz todas as condições 

impostas por Holland, pois o que (i) o acidente e os detalhes do acidente que 

Kent agora se diz lembrar efetivamente aconteceram; (ii) depois de sofrer a 

hipnose não há ninguém informando a Kent os detalhes do acidente; (iii) a 

suposta memória de Kent por acaso corresponde ao evento que de fato ele 

experimentou. Entretanto, para os autores, o caso suscitaria a intuição geral de 

que Kent não está efetivamente se lembrando do evento que um dia 

experienciou. Por causa do forte golpe na cabeça, Kent esqueceu e agora só 

repete as mesmas informações que todo o grupo de pessoas hipnotizadas 

também acredita ser uma memória.  

 As conclusões críticas a partir dos contraexemplos criados por Martin e 

Deutscher impulsionaram os autores a propor outra teoria que leva em 

consideração o fato de que as experiências causam respectivas memórias. 

Além disso, a TCM, segundo os autores, seria capaz de evitar os 

contraexemplos que atingiram a perspectiva de Holland, propondo uma 

concepção de memória bem mais robusta. 

Martin e Deutscher propõem critérios, individualmente necessários e  

coletivamente suficientes, capazes de determinar que um indivíduo lembra (i) 
                                                           
8
 A man whom we shall call Kent is in a car accident and sees particular details of it, because of 

his special position. Later on, Kent is involved in another accident in which he gets a severe 
blow on the head as a result of which he forgets a certain section of his own history, including 
the first accident. He can no longer fulfill the first criterion for memory of the first accident. Some 
time after this second accident, a popular and rather irresponsible hypnotist gives a show. He 
hypnotizes a large number of people, and suggests to them that they will believe that they had 
been in a car accident at a certain time and place. The hypnotist has never heard a thing about 
Kent nor the details of Kent's accident, and it is by sheer coincidence that the time, place, and 
details which he provides are just as they were in Kent's first accident. Kent is one of the group 
which is hypnotized. (MARTIN, DEUTSCHER, 1966, p. 174) 
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se,  dentro de alguns limites de precisão, a pessoa representa o evento 

passado; (ii) se representar um evento público (por exemplo, um acidente de 

carro), ele deve tê-lo percebido, e, caso represente um evento privado (por 

exemplo, dor no dedo) o evento deve ter acontecido com ele; (iii) se a 

experiência passada produziu estados que, por fim, produziram a 

representação memorial (MARTIN E DEUTSCHER, 1966). 

A fim de não criar nenhum “espantalho” teórico, e absorver o que há de 

melhor da concepção causal, é importante ressaltar uma releitura que 

proporciona critérios mais robustos para a TCM, pois a própria TCM se 

desenvolveu e se tornou mais robusta do que a versão apresentada por Martin 

e Deutscher. Assim, alguém lembra quando (i) o indivíduo, ao perceber o 

evento no passado, representa9 o evento no momento da percepção10; (ii) o 

indivíduo possui uma representação atual do evento; (iii) a representação atual 

do evento se assemelha à representação do mesmo evento percebido no 

momento da percepção; (iv) há uma conexão causal do tipo certo entre a 

representação atual do evento e a representação passada do evento 

(BERNECKER, 2010) 

Observe que a conexão causal é condição necessária para que uma 

lembrança seja genuinamente uma memória. Caso a conexão causal não seja 

apropriada, a representação perde completamente seu status de memória. 

Cientes disso, Martin e Deutscher lançam mão novamente do experimento 

mental de Kent, que conta com algumas modificações, objetivando adiantar 

uma possível objeção. 

Para contar outra história sobre o acidentado Kent, digamos que ele 
contou a seu amigo Gray o que viu de um acidente em que esteve 
envolvido. Kent sofre um segundo acidente em que leva uma 
pancada na cabeça que destrói toda a memória de um período de 
seu passado, incluindo a hora em que ocorreu o primeiro acidente. 
Quando Gray descobre que Kent não consegue mais se lembrar do 
primeiro acidente, conta, ao amigo acidentado, os detalhes que o 
próprio Kent havia contado a Gray no período entre o primeiro e o 
segundo acidente. Depois de um tempo, Kent esquece que alguém 
lhe contou sobre o primeiro acidente, mas ainda se lembra do que 
Gray lhe disse. É claro que ele não se lembra do acidente em si. 

                                                           
9
 Aqui se expõe uma TCM representacionalista; o representacionalismo de memória sustenta 

que, ao nos lembrarmos de um evento passado, estamos diretamente relacionados a uma 
representação mental do evento, mas apenas indiretamente relacionados com o evento 
passado a partir da representação passada de um evento passado. 
10

 Bernecker (2010), que revisou os critérios, parece já considerar que a percepção é também 
representacional. 
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Pense em como Gray se sentiria sobre as alegações de Kent de 
lembrar-se do primeiro acidente novamente. Ele saberia que Kent não 
conseguiu dizer nada sobre isso após o segundo acidente, e que 
quando ele, Gray, lhe contou a história, não houve sinais de 
reconhecimento por parte de Kent. (MARTIN, DEUTSCHER, 1966, p. 
180)

11
 

 

O novo caso coloca um problema interessante aos teóricos causais, pois 

ataca justamente a condição mais característica da TCM, a condição causal, 

isto é, a condição que determina uma conexão causal entre a representação 

perceptiva e a representação memorial. Por mais indireto que seja, Kent tem 

uma representação agora de um evento que aconteceu no passado e que se 

conecta causalmente com a representação de Gray, a qual, por sua vez, se 

conecta causalmente com a antiga representação que Kent tinha antes de 

sofrer o segundo acidente e esquecer o primeiro acidente. Porém, mesmo 

havendo conexão causal, o caso leva, intuitivamente, à afirmação de que Kent 

não está de fato lembrando, mas sim replicando as informações que foram 

dadas a ele por Gray. 

Para evitar o problema acima, Martin e Deutscher adicionam mais uma 

condição para que se possa considerar um determinado estado mental uma 

memória episódica. Eles afirmam que, ao adotar a concepção causal, é 

necessário recorrer à existência de traços de memória, ou seja, que a 

experiência passada deixa “vestígios” fisiológicos, e que lembrar é reproduzir 

cópias estruturais análogas ao que foi experimentado. Assim, ao viver um 

evento, o indivíduo armazena a respectiva representação desse evento e, ao 

lembrar, a primeira representação é rastreada para que se possa representar 

agora, como memória, o evento que aconteceu no passado pessoal do 

indivíduo. 

                                                           
11

 To tell another story about the accident-prone Kent, let us say that he has told his friend Gray 

what he saw of an accident in which he was involved. Kent has a second accident in which he 
gets a blow on the head which destroys all memory of a period in his past, including the time at 
which the first accident occurred. When Gray finds that Kent can no longer remember the first 
accident, he tells him those details which Kent had told Gray in the period between the first and 
second accidents. After a little while Kent forgets that anyone has told him about the first 
accident, but still remembers what he was told by Gray. It is clear that he does not remember 
the accident itself. Think how Gray would feel about Kent's claims to remember the first accident 
again. He would know that Kent had been quite unable to say anything about it after the second 
accident, and that when he, Gray, had told him the story, there had been no signs of recognition 
on Kent's part. (MARTIN, DEUTSCHER, 1966, p. 180) 
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Com isso, a conexão causal entre a representação atual e a 

representação passada deve se dar mediante os traços de memória, ou seja, a 

partir do rastreamento do traço deixado pela experiência que proporciona uma 

estrutura a ser copiada. Assim, o caso de Kent e Gray não pode ser 

considerado um caso de memória episódica justamente pelo fato de não se ter 

estabelecido uma conexão causal a partir de traços de memória, mas, sim, 

indiretamente pelo relato de Gray. 

Vale ressaltar que recentemente filósofos que endossam um tipo de 

TCM, como Bernecker (2008), se apoiam em estudos das ciências cognitivas, 

que atestam a existência dos traços de memória, tratando-os como um tipo de 

mecanismo neuronal. O traço de memória funciona como uma marca 

neuronal/físico-química de experiência passada que agora é memória. Desse 

modo, surge uma corroboração empírica para os teóricos causais, que leva a 

considerar os traços de memória um bom recurso argumentativo por estar 

alinhado aos estudos científicos e ser capaz de resolver impasses teórico-

filosóficos. Entretanto, segundo Michaelian (2016a), o maior problema da TCM 

se encontra na inflexibilidade da condição causal diante dos fenômenos de 

falha de memória, e não em casos como o de Kent e Gray, que podem ser 

respondidos a partir de noções como as de traços de memória. 

Embora a TCM tenha sido a teoria central da memória durante longo 

tempo, críticas recentes têm lançado dúvida quanto a sua capacidade de 

explicar a memória episódica. Uma das críticas mais contundentes é o 

problema da inflexibilidade frente às descobertas empíricas do caráter 

construtivo da memória episódica. Para se tornar mais flexível e abarcar mais 

casos de lembranças, a TCM deve aceitar que a representação atual, quando o 

sujeito lembra, deve oferecer uma condição mais branda de similaridade em 

relação à representação que do respectivo evento. Assim, casos em que a 

representação tenha permanecido similar são abarcados pela TCM tornando 

possível passar de “Beatriz está lecionando em sala de aula” para “Beatriz 

estava lecionando em sala de aula”, ou, de “Beatriz estava lecionando em sala 

de aula” para “Alguém estava lecionando em sala de aula”, entre outros tantos 

casos.  Tal abrangência é importante ao considerar a frequência de más 

rememorações e esquecimentos, isto é, as pessoas, como será observado 

adiante na pesquisa, tendem frequentemente a lembra mal e esquecer, o que 
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não permite uma perspectiva que rigidamente exige alta precisão de 

similaridade entre a representação memorial e a representação da respectiva 

experiência. 

É importante ressaltar que a nenhuma das passagens acima se 

acrescentou nova informação, como seria no caso da passagem de “Beatriz 

está lecionando em sala de aula” para “Beatriz está lecionando filosofia em sala 

de aula”. Estudos que ressaltam os aspectos construtivos da memória admitem 

que é comum que lembranças envolvam novas informações (BARTLLET 1932) 

(SCHACTER & ADDIS 2007) (TULVING, 1983), o que não é permitido nem 

pela proposta mais flexível de Bernecker. Assim, Bernecker (2008), que 

endossa tal concepção, atribui alguma flexibilidade à TCM, que, apesar de se 

mostrar promissora, enfrenta fortes problemas de inflexibilidade que não se 

adéquam ao caráter construtivo da memória episódica. 

Para muitos neurocientistas, como Bartllet (1932), Schacter & Addis 

(2007), a memória episódica tem um caráter construtivo inegável. Recentes 

estudos (ADDIS, 2018) a partir da neuroimagem evidenciam que regiões do 

cérebro normalmente responsáveis por criatividade e/ou estados mentais que 

exigem criatividade, como a imaginação, também são acionadas no exercício 

do lembrar. Tais descobertas empíricas conduzem à hipótese de que a 

memória episódica não é um sistema dedicado exclusivamente à reprodução 

ou a representações de eventos que ocorreram no passado. 

É possível, seguindo Michaelian (2016a), conceber uma TCM que leve 

em consideração o caráter construtivo da memória episódica e carregue 

conteúdo adicional para além do evento que foi experimentado. Desse modo, a 

condição de similaridade de Bernecker seria substituída por uma noção de 

similaridade aproximada. Aqui a lembrança deve conter um contúdo 

aproximado que não vai muito além da experiência, isto é, carregar alguns 

conteúdos adicionados. 

O que se observa é que a TCM deve sofrer muitas modificações para 

dar conta do aspecto construtivo da memória, modificações essas que 

enfraquecem a condição causal, que caracteriza a teoria. Com isso, faz-se 

necessário avaliar outras teorias e concepções que melhor expliquem os 

aspectos construtivos da memória e que tornam a condição causal obsoleta, 

permitindo mudanças significativas de objeto entre o que foi a experiência do 
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evento no passado e a representação memorial do respectivo evento. Dessa 

maneira, após ter considerado os princípios e problemas da TCM, a próxima 

seção considerará a opositora mais direta à concepção causal de memória 

episódica, a teoria da viagem no tempo mental. Inicialmente desenvolvida por 

Tulving, a teoria pretende explicar fenômenos que se apresentam estranhos 

para a TCM, por defender uma compreensão flexível, que não requer uma 

conexão causal, acerca do funcionamento da memória episódica. 

 

2.2  Viagem no tempo mental 

No fim da seção 1.2, considerou-se que a distinção, elaborada por 

Tulving, entre memória semântica e memória episódica possibilitava uma nova 

compreensão acerca da memória episódica, que passa a não ser mais 

entendida como a mera função de armazenar os eventos do passado pessoal 

daquele que lembra. Ao considerar que a memória episódica possui enquanto 

aspecto fundamental a consciência autonoética do passado pessoal daquele 

que lembra (TULVING, 1983), é possível entender a memória episódica como 

parte de um sistema mais amplo de mental time travel (viagem no tempo 

mental), compreensão que já estava em Tulving, quando ele tratou da viagem 

no tempo subjetivo. 

Assim, os humanos possuem um sistema de viagem no tempo mental 

que proporciona a capacidade de viajar mentalmente no tempo se orientando 

tanto para o passado quanto para o futuro. Com isso, o sistema de viagem no 

tempo mental não é dedicado apenas a se lembrar de eventos e experiências 

do passado pessoal de certo indivíduo, mas sim ao exercício de diversas 

funções cognitivas, que envolvem viagem no tempo subjetivo e pensamento 

contrafactual. A lembrança, o planejamento futuro, o pensamento contrafactual 

(pensar como um evento/experiência do passado, do presente e do futuro 

poderia ter sido ou ser diferente) e a imaginação episódica são alguns 

exemplos. 

Para além dos estudos comparativos de neuroimagem, que avaliam a 

semelhança da atividade cerebral entre funções cognitivas como lembrar e 

planejar o futuro, Tulving (2002) estuda a memória também a partir de casos de 

amnésia, como o famoso caso do paciente KC (codinome de Kent Cochrane). 
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KC sofreu traumatismo craniano em decorrência de um acidente de moto. Por 

isso, apresentava amnésia anterógrada (incapacidade de formar novas 

memórias) episódica e semântica profunda, o que o tornava incapaz de formar 

novas memórias sobre sua vida pessoal e informações semanticamente 

adquiridas. Igualmente, KC apresenta amnésia retrógrada – que se refere às 

memórias de eventos e informações já consolidadas antes da amnésia. Em 

KC, a amnésia retrógrada englobava experiências pessoais passadas, isto é, 

memórias episódicas, mas ele conservou informações semânticas e 

procedurais apreendidas antes do acidente. KC era capaz de jogar xadrez 

muito bem, tocar órgão, expor conhecimentos que um dia adquiriu 

normalmente na escola; ele sabia o endereço de sua casa e até como chegar 

até o local. 

A partir de estudos clínicos semelhantes ao de KC e estudos de 

neuroimagem comparativa, foi possível (i) perceber a distinção entre memória 

semântica e memória episódica, pois KC apresentou um prejuízo assimétrico 

ao não apresentar memória episódica enquanto preservou quase intacta sua 

memória semântica retrógrada. Além disso, (ii) o fato de ter tido prejuízos, tanto 

retrógrados como anterógrados à memória episódica, não afetou apenas o 

exercício do lembrar, mas também a capacidade de planejar o futuro e 

responder perguntas simples como o que vai fazer no final da tarde? 

 

É sua apreensão do tempo, que é experienciado subjetivamente, a 
consciência autonoética (autoconhecimento), que está gravemente 
prejudicada. A deficiência não abrange apenas o passado; também 
se estende ao futuro. Assim, quando questionado, ele não pode dizer 
ao questionador o que ele fará mais tarde naquele dia, ou no dia 
seguinte, ou em qualquer momento no resto de sua vida. Ele não 
consegue imaginar seu futuro mais do que consegue se lembrar de 
seu passado. Este aspecto da síndrome que ele apresenta sugere 
que o sentido de tempo com o qual a consciência autonoética 
trabalha abrange não apenas o passado mas também o futuro. 
(TULVING, 2002, p.14)

12
 

 

                                                           
12

 It is his apprehension of subjectively experienced time, the autonoetic (self-knowing) 
consciousness, that is grossly impaired. The impairment does not encompass only the past; it 
also extends to the future. Thus, when asked, he cannot tell the questioner what he is going to 
do later on that day, or the day after, or at any time in the rest of his life. He cannot imagine his 
future any more than he can remember his past. This aspect of the syndrome he presents 
suggests that the sense of time with which autonoetic consciousness works covers not only the 
past but also the future. (TULVING, 2002, p.14) 
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 O caso de KC em conjunto com estudos de neuroimagem funcional da 

memória, que comparam as atividades cerebrais de lembrar e planejar o futuro, 

nos permite concluir que as regiões de ativação cerebral em casos de 

lembrança e planejamento futuro são similares (ADDIS, 2018). Dessa maneira, 

percebeu-se que a memória episódica é necessária para o planejamento 

futuro.  

Desse modo, Tulving percebeu as evidências de que existe um sistema 

amplo de viagem no tempo mental, que estabelece uma interdependência entre 

memória episódica, planejamento futuro, pensamento contrafactual e 

imaginação. Esses diversos tipos de pensamento, que podem ser chamados 

de pensamento hipotético episódico, por se referirem a episódios (DE 

BRIGARD, 2014), se distinguem geralmente em relação à sua orientação 

temporal e sua factualidade, pois os pensamentos hipotéticos também podem 

ser contrafactuais. Essa seção não esgotou o tema da teoria de viagem no 

tempo mental, pois é uma discussão rica e em constante desenvolvimento. 

Entretanto, temos agora elementos suficientes para passar para a 

apresentação de novas teorias sobre a memória episódica, tema importante 

para presente pesquisa.  

Com isso, após entender de modo geral a possibilidade de viagem no 

tempo subjetivo, nos aprofundaremos em uma teoria que deriva da noção de 

viagem no tempo mental, mas que se dedica a discutir o exercício do lembrar 

episodicamente, portanto, a memória episódica. Tal compreensão carrega o 

princípio de perceber a memória como um sistema amplo capaz de viajar 

mentalmente no tempo, ao defender que a memória episódica funciona como 

um mecanismo de simulação, e por isso é denominada como teoria da 

simulação. 

  

2.3 Teoria da simulação 

Com a teoria da viagem no tempo mental, surge uma teoria filosófica 

acerca da memória episódica denominada teoria da simulação, que é a 

aplicação filosófica da teoria empírica da viagem no tempo mental. A teoria 

simulacional consiste em afirmar, grosso modo, que a memória de tipo 

episódico é uma simulação, isto é, que rememorar pode ser compreendido 
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como o ato de simular como uma experiência passada ocorreu (MICHAELIAN, 

2016a; DE BRIGARD, 2014; PERRIN, 2018). Dessa maneira, a memória 

episódica é um pensamento hipotético episódico orientado para o passado. É 

preciso levar em conta que a teoria simulacional, apesar de dedicada à 

memória episódica, pode dizer muito a respeito dos outros tipos de 

pensamento hipotético episódico, já que pressupõe a viagem no tempo mental. 

De Brigard (2014) inicia a discussão acerca do aspecto hipotético da 

memória episódica descrevendo um caso que nos leva a refletir a respeito do 

que efetivamente é a memória episódica e se esse mecanismo é responsável 

por lembrar eventos passados ocorrido no passado pessoal daquele que 

lembra.  

 

Em 4 de outubro de 1992, um avião de carga da companhia aérea 
israelense El Al colidiu com um prédio de apartamentos em 
Amsterdã, explodiu e deixou 43 mortos e várias centenas de feridos e  
desabrigados. O evento dominou o noticiário local por muitos dias. 
Dez meses após o acidente, um grupo de psicólogos liderados por 
H.F.M Crombag distribuiu dois questionários entre cem residentes de 
Amsterdã. O primeiro questionário perguntou aos residentes se eles 
tinham visto a filmagem mostrando a queda do avião e se, com base 
nas lembranças do vídeo, eles poderiam estimar quanto tempo 
passou entre a queda do avião e a explosão. As estimativas dos 
participantes variaram, mas 55% deles se lembraram de ter visto a 
filmagem. Apenas 18% relataram não se lembrar do vídeo. Um 
segundo questionário modificado foi distribuído a outro grupo, 
fazendo perguntas aos residentes sobre detalhes específicos do 
acidente, conforme capturado pelo vídeo - por exemplo, o ângulo em 
que o avião atingiu o prédio, a maneira exata como se partiu, etc. 
Apesar de algumas divergências entre suas respostas, 66% dos 
entrevistados relataram se lembrar do vídeo vividamente (Crombag et 
al. 1996). Mas aqui está o problema: nunca houve um vídeo; havia 
algumas fotos, mas não havia filmagens, nenhuma gravação 
amadora, nem mesmo reconstruções computadorizadas do acidente. 
A maioria das pessoas pesquisadas simplesmente se lembraram mal. 
(DE BRIGARD, 2014, p. 2)

13
 

                                                           
13

 On October 4th, 1992, a cargo plane from the Israeli airline El Al crashed into an apartment 
building in Amsterdam, exploded and left 43 people dead and several hundred injured and 
homeless. The event dominated the local news for many days. Ten monthsafter the accident, a 
group of psychologists led by H.F.M Crombag distributed two questionnaires among a hundred 
Amsterdam residents. The first questionnaire asked residents whether they had seen the 
footage showing the plane crashing, and whether, based on their recollection of the video, they 
could estimate how much time elapsed between the plane crash and the explosion. 
Participants’ estimations varied, but 55% of them remembered having seen the footage. Only 
18% reported not remembering the video at all. A second, modified, questionnaire was 
distributed to another group, asking the residents questions about specific details of the 
accident as captured by the vídeo —e.g., the angle at which the plane hit the building, the exact 
way it broke apart,etc. Despite some disagreements among their answers, 66% of respondents 
reported remembering the video vividly (Crombag et al. 1996). But here is the rub: there was 
never a video; there were a few photographs, but there was no footage, no amateurrecording, 
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 A curiosa conclusão do presente estudo de psicologia empírica suscita a 

apresentação de hipóteses para explicar o fenômeno. De Brigard denomina 

esse tipo de estado mental de misremembering, que, literalmente, significa má 

rememoração, e que, de um modo geral, diz respeito a falhas de memória mais 

recorrentes e confabulações (fantasiar). 

Um teórico causal tenderia instantaneamente a recusar a 

misremembering como um caso de memória, já que não satisfaz  uma das 

condições necessárias da TCM, pois falta a satisfação do critério que exige que 

a representação atual do evento se assemelhe à representação do mesmo 

evento percebido no momento da percepção. Nem mesmo a condição de 

similaridade proposta por Bernecker ou a de similaridade aproximada ensaiada 

por Michaelian explicam um caso de misremembering como o exposto por De 

Brigard, pois novas informações são adicionadas e a representação atual vai 

além do que realmente ocorreu na experiência. 

Entretanto, De Brigard (2014), Michaelian (2016a), Schacter e Addis 

(2007), Suddendorf e Corballis (1997), André Sant’Anna (2018) e tantos outros 

que defendem a perspectiva da simulação resistem à ideia de que é necessário 

interpretar casos de misremembering como fenômenos defeituosos. Eles 

defendem a concepção de que tais ocorrências são comuns e, portanto, típicas 

para um sistema cognitivo construtivo que possui a lembrança como apenas 

uma de suas funções. A conclusão é que a memória episódica não é dedicada 

a reconstruir episódios do passado. 

Robins (2016) e De Brigard (2014) apontam que estudos a partir do 

paradigma DRM (Deese-Roediger-McDermott), paradigma que consiste em 

uma metodologia para o estudo de falsas memórias e distorções, evidenciam a 

frequência desses fenômenos de misremembering. Assim, os estudos são 

realizados a partir da aplicação de listas, perceptuais ou semânticas, de 

palavras tematicamente relacionadas, como cama, noite, cansaço, cobertor. 

Depois os participantes devem identificar em nova lista palavras que já haviam 

sido apresentadas anteriormente. No entanto, essas novas listas contêm 

palavras tematicamente diferentes, como, por exemplo, “chave” e palavras que 

                                                                                                                                                                          
not even computerized reconstructions of the accident. Most of the peoplesurveyed simply 
misremembered. (DE BRIGARD, 2014, p. 2) 



 

22 
 

fazem parte do tema proposto, mas que não estavam contidas na primeira lista, 

como, por exemplo, “sono”, bem como palavras que já estavam contidas na 

primeira lista. 

O que se constata é que o número de pessoas que afirmam se lembrar 

da palavra “sono”, como contida na primeira lista, é bastante alto, chegando até 

a 70% dos participantes em vários casos (DE BRIGARD, 2014; PAYNE,1996), 

o que evidencia que a misremembering é uma ocorrência normal em humanos. 

Outra evidência interessante está relacionada ao paradigma da desinformação, 

que explica como, além de lembrar de detalhes equivocados, pessoas podem 

se lembrar de eventos completos que não aconteceram em suas vidas, como 

ter se perdido no shopping ou tido uma festa de aniversário de dez anos 

(GARRY 1992).  

Esse paradigma aciona, segundo De Brigard, um efeito de inflamação da 

imaginação, que faz com que os entrevistados, depois de serem solicitados a 

imaginar alguns casos, considerem a ocorrência passada de eventos que 

nunca ocorreram. Garry (1992) deu a um grupo de pessoas um questionário a 

respeito de eventos que aconteceram ou não na infância de cada um. Assim, 

duas semanas depois de respondido o primeiro questionário, os pesquisadores 

levaram o mesmo grupo de pessoas a se imaginar em casos comuns da 

infância como se perder no shopping ou ter uma festa de aniversário de dez 

anos. Após o processo de imaginação, um dos pesquisadores encenou para os 

participantes ter perdido os questionários respondidos e pediu que os 

participantes respondessem novamente o questionário. Ao responderem pela 

segunda vez o questionário, depois de se imaginarem em casos contidos no 

questionário, os participantes tendiam a afirmar se lembrar de eventos que no 

primeiro questionário diziam não ter certeza sobre o acontecimento ou que o 

evento não tinha ocorrido. Os resultados evidenciam, mais uma vez, que os 

objetos da memória episódica frequentemente não corresponde aos eventos do 

passado. 

Por último, vale ressaltar que vários estudos mostram que não se 

enganar em casos como os dois descritos acima não significa um 

funcionamento cognitivo típico/normal da memória episódica, mas sim pode 

indicar prejuízos patológicos. Schacter (1996) desenvolveu estudos com base 

em casos de amnésia que indicaram o quanto pessoas com patologias, 
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envolvendo memória episódica, se apresentaram menos propícias a se 

enganar, com as sugestões apresentadas pelos pesquisadores. O estudo 

funciona nos moldes do DRM, que aplica listas perceptuais ou semânticas com 

objetos/palavras relacionados e induz o entrevistado a se lembrar de 

objetos/palavras que não se encontravam na lista. As pessoas com patologia 

foram menos suscetíveis a mal rememorar. E essa parece ser outra forte 

evidência para considerar o fenômeno da misremembering como normal. Como 

os casos patológicos indicam, danos físicos parecem comprometer um sistema 

de viagem no tempo mental que possui aspectos construtivos e simulacionais, 

não um sistema dedicado apenas a armazenar e recordar. 

A teoria da simulação possibilita uma boa explicação dos fenômenos da 

misremembering, pois considera memórias episódicas como sendo viagens 

mentais no tempo com orientação para o passado. Nessa teoria, as 

misrememberings não são tratadas como erros da memória, elas têm um papel 

relevante na teoria, pois, ao se apresentarem enquanto uma tentativa hipotética 

de descrever o passado pessoal daquele que se lembra, evidenciam o caráter 

construtivo/simulacional da memória episódica, mesmo que não sejam 

fidedignos ao respectivo evento. Esse amplo sistema de viagem mental é 

capaz de simular não só como foi mas também qual o modo hipoteticamente 

mais adequado para que determinado evento tenha acontecido no passado 

pessoal daquele que lembra. Assim, quando o indivíduo lembra, viaja para o 

passado mental e constrói simulações hipotéticas acerca de seu passado 

pessoal possível.  

Segundo Michaelian (2016a), o indivíduo possui uma memória episódica 

se (i) ele agora tem uma representação de determinado evento, e (ii) se tal 

representação for produzida por um sistema de construção episódica que 

funciona adequadamente, visando produzir uma representação de um episódio 

pertencente ao passado pessoal de quem está representando. 

As condições impostas pela teoria da simulação para se considerar um 

estado mental uma memória episódica são significativamente menos exigentes 

que a TCM tradicional e suas possíveis releituras. Esse é o caso, pois a 

concepção simulacional é capaz de comportar lembranças sem 

correspondência alguma com a efetiva realidade e ao mesmo tempo rejeitar 

casos anormais ou de pura confabulação ao considerar que confabulações não 
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são consideradas resultados de um funcionamento adequado por não 

hipoteticamente representarem da melhor maneira possível o respectivo evento 

do passado pessoal daquele que lembra. Dessa maneira, a teoria simulacional 

é considerada, também, uma teoria confiabilista, isto é, o bom funcionamento 

do sistema de viagem no tempo mental e de simulação garante o status de 

memória episódica ao estado mental em questão, afastando casos de 

confabulação e outros insucessos do sistema (MICHAELIAN, 2016a). 

Michaelian chama atenção para os relatos feitos por SD, paciente 

estudado por Dalla Barba (1993). SD teve traumatismo craniano que gerava 

distorções de memória. Quando perguntado sobre o que havia feito ontem, SD 

dizia “[o]ntem ganhei uma corrida e fui premiado com um pedaço de carne que 

foi colocado no meu joelho direito”. Mesmo sendo absurdo, o relato de SD 

continha informações verídicas sobre sua biografia, como o fato de ter 

realmente sido um corredor. Para os teóricos da simulação, o que faz com que 

a descrição de SD não seja um caso de memória, não é a falta de 

correspondência ou equívoco, pois indivíduos saudáveis são suscetíveis ao 

misremembering, o que faz o caso de SD não ser memória episódica é o 

funcionamento inadequado do sistema de construção/simulação.  

O funcionamento adequado do sistema de construção/simulação produz 

representações plausíveis e precisas a respeito do possível passado pessoal 

de quem lembra. Assim, tais representações se dão a partir das respectivas 

experiências passadas ou outras diversas experiências, como, por exemplo, se 

lembrar do aniversário de 10 anos. O sistema de construção é capaz de 

simular uma representação de tal evento a partir não apenas dos dados 

percebidos no respectivo evento mas também a partir de dados perceptuais 

captados em outros eventos similares como outras festas de aniversário. Já no 

caso de SD, o processo de construção/simulação se deu a partir de 

experiências pessoais diversas, mas não produziu um cenário hipotético 

plausível e preciso. Dessa maneira, a concepção simulacional está de acordo 

com as intuições gerais acerca de casos de confabulação como esses 

(MICHAELIAN 2016). Os dois casos de Kent criados por Martin e Deutscher 

também suscitam posicionamentos interessantes por parte da teoria da 

simulação.  



 

25 
 

Lembremos-nos do primeiro caso, em que Kent sofre o segundo 

acidente que o faz esquecer o primeiro e depois, ao ser hipnotizado, passa a 

lembrar de um acidente idêntico ao que ele não mais lembrava. A teoria causal 

recusava o caso por não existir uma conexão causal entre a representação 

atual e a representação passada do evento passado. Por sua vez, a teoria da 

simulação também recusa este primeiro caso, por considerar que a hipnose 

interfere no funcionamento adequado do sistema, pois, mesmo exata, a 

descrição é resultado da hipnose e não do sistema de construção de 

pensamento hipotético episódico.  

No segundo caso, Kent sofre o segundo acidente que o faz esquecer o 

primeiro, e depois de receber as informações do primeiro acidente por seu 

amigo Gray e se esquecer de que recebeu as informações por seu amigo, 

acredita se lembrar efetivamente do primeiro acidente. A TCM tendia, nesse 

caso, a afirmar que não se tratava de memória episódica por não se ter 

estabelecido uma conexão causal do tipo certo e sim uma conexão desviante. 

Entretanto, a teoria da simulação reconhece o caso como memória episódica, 

pois Kent possui uma representação presente de um determinado evento, que 

foi produzida por um sistema de construção episódica que funciona 

adequadamente, visando produzir uma representação de um episódio 

pertencente ao passado pessoal. Mesmo que as informações tenham sido 

disponibilizadas por Gray, foi o sistema de viagem no tempo mental que 

construiu e simulou a representação do respectivo evento passado. 

De modo geral, a teoria da simulação tem muito a desenvolver tanto em 

filosofia como em ciência cognitiva. Esclarecer os padrões de confiabilidade e 

de bom funcionamento de um sistema de viagem no tempo mental, por 

exemplo, é de suma importância, pois é preciso estabelecer os limites e 

fronteiras do que deve ou não ser considerada uma memória episódica ou não, 

pois, ao não estabelecer tais limites, o conceito de memória episódica passa a 

abranger demasiadamente outros fenômenos, como as confabulações 

(SANTOS, 2019). Por um lado, os simulacionistas percebem tal abertura como 

uma vantagem ao poder estabelecer uma estreita relação entre todos os 

pensamentos hipotéticos episódicos. Por outro lado, não há vantagem em 

confundir memória episódica com confabulações, isto é, eventos que nada têm 

de relação com o passado pessoal daquele que lembra. 
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A necessidade de um critério para distinguir a memória episódica de 

confabulações se relaciona à dificuldade dos simulacionista de argumentar em 

favor da função epistemológica que a memória episódica parece ter, isto é, 

como a memória episódica pode garantir conhecimento do respectivo 

episódio/evento se não há nenhuma relação causal e, mais ainda, se a 

memória episódica simula uma hipótese do respectivo evento/episódio? Os 

simulacionistas acabam por fundamentar a confiabilidade da memória 

episódica, enquanto fonte epistemológica, nos padrões de bom funcionamento 

do sistema de viagem no tempo mental, ou seja, se o sistema de viagem no 

tempo mental estiver funcionando bem, as informações proporcionadas pela 

memória devem ser confiáveis. 

Tal bom funcionamento está, segundo Michaelian (2016a), 

fundamentado na estrutura de monitoramento de origem. De acordo com a 

ideia de estrutura de monitoramento de origem, o indivíduo, quando está 

lembrando, aprova uma representação quando essa é reconhecida por ele 

como proveniente de uma experiência, dado que a representação é, em 

princípio, confiável por si mesma. Além disso, o sistema de viagem no tempo 

mental parece se estabelecer a partir de fontes confiáveis, dado que 

geralmente corresponde ao esperado de uma memória bem-sucedida. No 

entanto, o próprio Michaelian afirma que a estrutura não pode dar precisão em 

relação à confiabilidade das informações sobre o passado pessoal daquele que 

está lembrando. Com isso, há apenas a sugestão de que nossas avaliações 

sobre a origem das informações, a partir da estrutura de monitoramento de 

origem, sejam “razoavelmente confiáveis” (MICHAELIAN, 2016a). 

A flexibilidade da teoria simulacional traz consigo certa insegurança em 

pontos como a diferença que deve haver entre a memória episódica e uma 

confabulação e, consequentemente, o caráter epistemológico da memória 

episódica. Aqui a TCM possui vantagens, pois a distinção entre memória 

episódica e confabulação se dá no principal critério da TCM, a relação causal, 

ou seja, se a representação do evento/episódio causou a respectiva memória 

episódica não se trata de confabulação. Consequentemente, a memória 

episódica pode ser fonte de conhecimento do passado pessoal daquele que 

lembra por haver uma conexão causal estabelecida. 
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Compreendidas as vantagens e problemas da teoria simulacional, a 

próxima seção, diante de toda a discussão do primeiro capítulo, encaminhará 

considerações e os novos problemas a respeito dos objetos da memória, a 

serem tratados no próximo capítulo. 

 

2.4  Considerações sobre as teorias apresentadas e novos problemas 

O que se observou até aqui é que a TCM, para que possa explicar 

fenômenos como a frequência de misremembering, deve ser significativamente 

modificada, como indicado na seção 2.1, a ponto de enfraquecer a condição 

central da teoria, que é a condição causal. Desse modo, suscetíveis 

enfraquecimentos podem descaracterizar a teoria causal. Tal 

descaracterização torna a conexão causal desnecessária. Em oposição, as 

teorias da viagem no tempo mental e da simulação se mostram promissoras 

em explicar os típicos fenômenos de misremembering e o funcionamento da 

memória episódica como uma viagem no tempo subjetivo daquele que lembra. 

A teoria evidencia a importância da memória episódica para outros tipos de 

pensamento hipotético episódico como exercícios fundamentais para 

sobrevivência do ser humano enquanto espécie, como o caso de planejar 

ações futuras (Tulving, 2002). O debate que se estabelece agora é o embate 

entres continuísmo e descontinuísmo.  

O continuísmo defende que a memória episódica é do mesmo tipo 

mental que a imaginação, a prospecção e o pensamento contrafactual, 

afirmando a existência de diferenças apenas em grau, principalmente no que 

diz respeito à temporalidade e/ou à factualidade e à contrafactualidade. Os 

continuístas se apegam às noções de sistema de viagem no tempo mental e 

caráter simulacional da memória episódica, pois o sistema de viagem mental é 

o sistema que abrange o pensamento hipotético episódico em geral que possui 

enquanto característica o fato de serem simulações. Assim, o pensamento 

hipotético episódico se diferencia em graus quando orientado, 

autonoeticamente, para o passado ou futuro, factual ou contrafactualmente. 

Os descontinuístas, por sua vez, defendem que há uma distinção de 

tipo, e não de grau, entre a memória episódica e os demais pensamentos 

hipotéticos episódicos, ou seja, que memória episódica é um tipo de estado 
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mental diferente de imaginação, prospecção e pensamento contrafactual. Os 

descontinuístas se apegam ao fato de que tanto as orientações temporais e 

factuais quanto a carga fenomenológica da memória episódica se diferem dos 

demais pensamentos hipotéticos episódicos. O descontinuísmo geralmente 

vem seguido da TCM14, isto é, os teóricos causais, por defenderem que a 

conexão causal é um dos critérios para que se considere um estado mental 

uma lembrança, concluem que outros pensamentos hipotéticos episódicos não 

são do mesmo tipo por não terem estabelecido uma conexão causal com o 

evento e episódios do passado pessoal daquele que pensa. 

 César Schimer dos Santos (2019) sugere outro caminho para o embate 

entre TCM e teoria da simulação, entendendo que a disputa entre as teorias 

não é sobre adequação aos fatos empíricos. Afinal, segundo ele, ambas as 

teorias concordam com as descobertas feitas pela ciência cognitiva. Dessa 

maneira, o autor considera que a discussão deve se dar a partir do que ele 

chama de negociação metalinguística, em outras palavras, para ele, o debate 

deve ser sobre o que se deve entender por lembrança/memória episódica. 

Tanto para Santos quanto para o presente trabalho, o problema central é o que 

diferencia a memória episódica de outros pensamentos que sejam hipotéticos e 

episódicos. Santos defende que o embate entre teóricos causais e 

simulacionais não se resolve, porque cada teoria entende o conceito de 

memória episódica ao seu modo. Com isso, segue que o debate é, e dever ser, 

prescritivo, ou seja, em relação a como se deve entender a memória 

episódica/lembrança. 

 

Ou seja, se o filósofo da causalidade e o filósofo da confiabilidade 
estão em uma negociação metalinguística, então eles usam o 
conceito de lembrança para prescrever uma maneira de entender a 
natureza da lembrança. Dado que é frutífero entender o debate como 
se fosse uma negociação metalinguística, segue que o debate é 
prescritivo, isto é, sobre como devemos entender a natureza da 
lembrança. (SANTOS, 2019, p. 180) 
 

O autor conclui que o debate entre teóricos causais e simulacionais e/ou 

o embate entre continuístas e descontinuístas acaba se tornando vazio e sem 

sentido, considerando que cada lado não entende a definição de memória 

episódica/lembrança dada pelo outro. A proposta de Santos é significativa na 

                                                           
14

 Vale ressaltar que nem todos os descontinuístas são teóricos causais. 
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tentativa de compreender os possíveis caminhos para os atuais debates em 

filosofia da memória, no entanto, no presente trabalho não nos aprofundaremos 

nesta investigação. Discordando de Santos, a presente proposta defende que é 

possível encontrar ao menos um ponto que leve o debate a ser considerado 

novamente, uma questão de adequação aos fatos empíricos. 

O trabalho de Santos parece desconsiderar o que, para o presente 

trabalho e para filósofos simulacionistas, seja o principal problema da TCM e 

um dos fundamentos da teoria simulacional, a saber, a frequência de 

misremembering. O fato de aspectos de uma lembrança não estabelecerem 

conexões causais com respectivos eventos e episódios no mundo e/ou 

estabelecer uma conexão causal desviante é a principal vantagem da teoria 

simulacional em relação à TCM, pois, se a conexão causal não desviante for o 

critério central da TCM, independentemente das variações teóricas possíveis, e 

a TCM for verdadeira, a memória episódica é um tipo raro. Dessa maneira, 

como a teoria da simulação não só abrange como explica a misremembering, 

se ela estiver correta, está melhor adequada aos estudos empíricos e não torna 

a memória episódica um tipo raro. 

Desse modo, para a presente investigação, o debate continua a ser 

sobre quem melhor explica as novas descobertas científicas. Entretanto, 

mesmo se adequando melhor aos fatos empíricos a teoria simulacional, 

continua a enfrentar a dificuldade em distinguir memórias episódicas de 

confabulações e estabelecer a relação de memória episódica com outros tipos 

de pensamento hipotético episódico. 

A questão que encerra o presente capítulo é que nem teóricos causais 

ou simulacionais dão conta de resolver o embate entre continuísmo e 

descontinuísmo e, antes mesmo de analisar a fundo os argumentos 

continuístas e descontinuístas, é preciso considerar outra discussão. Nesse 

sentido, o caminho mais promissor para o desenvolvimento do debate entre 

continuístas e descontinuístas é a discussão acerca dos objetos da memória 

episódica, ou seja, quais objetos constituem a memória episódica. Portanto, a 

proposta é que o problema seja tratado metafisicamente, a respeito dos 

fundamentos da memória episódica, e não metalinguisticamente. É preciso 

analisar e decidir se os objetos são (i) representacionais, isto é, são 

representações; (ii) realistas diretos/relacionalistas, isto é, se os objetos são os 
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próprios eventos/episódios a que se referem; ou se os objetos (iii) são um 

híbrido das duas concepções anteriores, ou seja, tanto representação quanto o 

próprio evento/episódio em si. 
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II 

OS OBJETOS DA MEMÓRIA EPISÓDICA: 

Representacionalismo, relacionalismo e hibridismo 

 

1. O problema dos objetos 

Como já dito no tópico 2.4. do primeiro capítulo, há um embate frutífero a 

respeito dos objetos da memória episódica, isto é, a respeito de quais são os 

objetos que constituem, formam ou compõe uma memória episódica. Tal 

debate é proveitoso porque, a partir dele, será possível melhor compreender a 

relação da memória episódica com outros modos de pensamento hipotético 

episódico, como o planejamento futuro, o pensamento contrafactual e a 

imaginação de um modo geral (DE BRIGARD, 2014).  

Dessa maneira, o capítulo dois servirá como uma ponte para que, no 

terceiro capítulo, se possa melhor perceber e avaliar os argumentos 

continuístas – que defendem uma relação contínua entre os modos de 

pensamento hipotético episódico – e descontinuístas – que creem e defendem 

que há uma diferença de tipo entre as maneiras de se pensar episódica e 

hipoteticamente, ou seja, que cada pensamento hipotético episódico é um tipo 

de estado mental distinto. Para tanto, serão consideradas as principais 

perspectivas filosóficas sobre objetos da memória episódica, a saber, uma 

teoria representacionalista, o realismo direto e uma possível concepção híbrida 

das duas anteriores. Por objeto, a presente pesquisa entende aquilo que 

constitui e está contido na memória episódica, mais especificamente, o objeto é 

aquilo do qual se tem consciência quando se está lembrando15.  

É necessário esclarecer algumas confusões a respeito do que se 

entenderá por representacionalismo na presente investigação; no primeiro 

capítulo, se percebeu que a TCM defendida principalmente por Martin e 

Deutscher (1966) é uma concepção representacionalista, pois afirma que um 

dos critérios para se considerar que um estado mental seja uma memória 

                                                           
15

 Em conversa informal com Sant’Anna, o autor defendeu que a discussão sobre conteúdos da 

memória episódica é distinta da discussão a respeito dos objetos da memória episódica. 
Segundo ele, “o problema dos objetos da memória é o problema de quais são os objetos da 
consciência (“objects of awareness”) na memória, dessa maneira, podemos tentar resolver 
essa disputa de diferentes modos. (Informação obtida em conversa por correio eletrônico com 
André Sant’Anna, em 25/06/2021). Penso que talvez haja mais do que o objeto que constitui a 
memória, por exemplo, a fenomenologia. 
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episódica é que a representação memorial seja causada pela respectiva 

representação perceptual. Assim, os filósofos causais consequentemente 

afirmam que os objetos da memória episódica são representacionais 16 . 

Entretanto, os defensores da teoria simulacional também se qualificam como 

representacionalistas ao afirmarem que a memória episódica é a representação 

hipotética do passado pessoal daquele que lembra. 

Teóricos causais e simulacionais se categorizam como 

representacionalistas do mesmo modo? A resposta é não. Afirmo que há uma 

importante diferença entre o representacionalismo dos simulacionistas frente 

ao dos teóricos causais. A TCM afirma que um estado mental é uma memória 

episódica na medida em que a representação memorial seja causada pela 

respectiva representação perceptual, mas, além disso, defende que a 

representação memorial seja fidedigna à respectiva representação perceptual. 

Portanto, o representacionalismo da TCM exige uma conexão causal de tipo 

certo e profunda semelhança entre os objetos da memória e da percepção. 

Desse modo, a concepção de objeto da TCM tem um aspecto realista.  

Já para os teóricos simulacionais, compreendo que a representação seja 

hipotética, ou seja, se constrói um evento/episódio que possivelmente ocorreu 

no passado pessoal de quem lembra a partir do construtivo sistema de viagem 

no tempo mental. Por isso, não exige nenhuma conexão causal ou semelhança 

profunda entre a memória episódica e o evento/episódio que de fato aconteceu, 

o que torna o representacionalismo aqui não-realista. Em contradição, 

Sant’Anna (informação verbal)17  defende que os teóricos simulacionais são 

realistas, pois os mesmos afirmam que a memória episódica representa o 

mundo de modo acurado, ou seja, cuidadoso, dessa maneira, o objetivo da 

memória episódica representar a realidade. Concordo que os simulacionistas 

se posicionariam como realistas, entretanto, discordo que representar com 

acurácia seja a mesma coisa que o realismo estrito dos teóricos causais, dado 

que este último exige certa fidedignidade da representação memorial para com 

                                                           
16

 Em alguns casos, a TCM será considerada compatível com outras concepções de objeto, 
como o realismo direto. Observaremos tal posicionamento mais adiante na proposta de 
Bernecker (2008). 
17

 Informação obtida em conversa por correio eletrônico com André Sant’Anna, em 25/06/2021. 
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os objetos da percepção 18 . De modo geral, ao menos fundamentado na 

exigência causal, manterei a distinção sugerida entre realismo indireto e 

representacionalismo simulacional. 

Na presente investigação, nos utilizaremos do termo 

representacionalismo simulacional para nos referir ao representacionalismo dos 

simulacionistas, dado que as representações são entendidas como 

construções. Já em relação aos teóricos causais, o termo realismo indireto é 

mais adequado, por se entender que a representação memorial deve 

corresponder ao que de fato aconteceu no mundo, mesmo que a conexão entre 

a memória e o evento no mundo seja mediada por uma representação. Por 

isso, o realismo é indireto/mediado. 

Para além do realismo indireto e do representacionalismo simulacional, 

existe a possibilidade do realismo direto/relacionalismo, que defende a noção 

de que o evento/episódio em si constitui os objetos da memória episódica 

(DEBUS, 2008). Assim, os objetos são o próprio evento/episódio a que se 

refere; não há mediação entre os objetos da memória e o respectivo 

acontecimento no mundo. Perceber-se-á, no decorrer do trabalho, como o 

relacionalismo depende de uma compreensão alternativa de tempo para se 

tornar viável, ao afirmar que um evento/episódio que ocorreu no passado se faz 

presente no momento da rememoração, algo chamado de eternismo. Por fim, 

se evidenciará uma tentativa de hibridização entre representacionalismo e 

realismo direto que entende os objetos da memória episódica como modos de 

apresentação na tentativa de absorver o melhor das teorias que se misturarão 

(SANT’ANNA, 2020). De modo geral, o problema dos objetos de memória, se 

reduz às questões: o que é lembrado? O evento ou a representação do 

evento? A resposta a essa questão permitirá que a presente investigação 

compreenda melhor o que é a memória episódica e, consequentemente, qual é 

a relação entre a memória episódica e outros modos de pensamento hipotético 

episódico, isto é, o debate entre continuístas e descontinuístas (BERNECKER, 

2008; MICHAELIAN, 2016). 

 

2. O que é uma representação? 

                                                           
18

 Apesar de ser uma discussão interessante, não desenvolverei aqui a discussão sobre o 
realismo da teoria simulacional. 
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  De modos distintos, tanto o realismo indireto quanto o 

representacionalismo defendem que o objeto da memória episódica é 

representacional. No entanto, discordam no que tange à proveniência de tais 

representações. Assim, faz-se necessário descrever e analisar de que modo, 

para cada vertente, os objetos da memória episódica se manifesta como 

representacional. Mas, antes de tal investigação, é preciso se perguntar o que 

é uma representação mental? Ou melhor, o que se entende, na presente 

pesquisa, por representação mental ou, mais especificamente, por 

representação memorial19. 

 A filosofia da linguagem é capaz de auxiliar na resposta às simples, mas 

importantes, perguntas expressas acima. No importante artigo Sobre o sentido 

e a referência, Gottlob Frege (1848 - 1925) se dedica à difícil tarefa de 

desenvolver o debate a respeito do que se entende por igualdade na 

linguagem. Dessa maneira, descreve e distingue as noções de sinal, sentido e 

referência para compreender igualdade como uma relação entre objetos, 

nomes ou sinais de objetos (FREGE, 1978). Com isso, sempre há a 

possibilidade do sentido de um sinal que se refere a determinados objetos se 

alterar em relação ao mesmos objetos, por exemplo, as expressões a estrela 

da manhã e a estrela da tarde se referem ao mesmos objetos no mundo, o 

planeta Vênus. Portanto, por mais que os sinais e sentidos sejam distintos, 

podemos afirmar que a estrela da manhã é a estrela tarde, pois ambas 

possuem uma mesma referência. 

 O filósofo continua a possibilitar certa relação de igualdade entre dois 

sinais que são diferentes, mas se referem ao mesmos objetos. No entanto, o 

que importa para a presente investigação é como Frege define e distingue o 

conceito de representação dos conceitos de sentido e referência. Para o autor, 

o sentido é o significado que dou ao sinal/símbolo o qual é sobre uma 

referência, que, por sua vez, é o objeto que é sensorialmente perceptível20. Por 

outro lado, a representação diz respeito aos exercícios internos que um sujeito 

realiza ao experimentar o mundo externo. 

                                                           
19

 O problema a respeito da definição do conceito de representação já é um problema filosófico 
em si, portanto, não será possível se estender satisfatoriamente sobre o conceito em questão. 
Assim, será apresentada uma compreensão bastante introdutória e geral de representação. 
Para quem quiser saber mais, leia What Are Mental Representations? (2020) de Joulia 
Smortchkova, Krzysztof Dołęga e Tobias Schlicht. 
20

 Ou objetos fictícios, como personagens literários. 
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A referência e o sentido de um sinal devem ser distinguidos da 
representação associada a este sinal. Se a referência de um sinal é 
um objeto sensorialmente perceptível, minha representação é uma 
imagem interna, emersa das lembranças de impressões sensíveis 
passadas e das atividades, internas e externas, que realizei. Esta 
imagem interna está frequentemente saturada de emoções; a 
claridade de suas diversas partes varia e oscila. (FREGE, 1978, p.64) 

 

  

Desse modo, Frege chega à ideia de que nós conhecemos o mundo 

representacionalmente, ou seja, a percepção de um sujeito em relação ao 

mundo é sempre representacional. O filósofo está de acordo com uma tradição 

filosófica representacional que encontra sua gênese moderna em David Hume 

(1711 – 1776) e seu desenvolvimento robusto em Immanuel Kant (1724 – 

1804). Foi Kant (2001), em Crítica da Razão Pura, que evidenciou o fato de 

que o sujeito só tem acesso ao mundo fenomênico e nunca à coisa em si, ou 

seja, não há acesso direto aos objetos e, consequentemente, ao mundo. Resta 

ao sujeito do conhecimento um acesso mediado pelo caráter subjetivo da 

percepção humana, que aqui se entende por representação. Frege afirma: 

 

A representação é subjetiva: a representação de um homem não é a 
mesma de outro. Disto resulta uma variedade de diferenças nas 
representações associadas ao mesmo sentido. Um pintor, um 
cavaleiro e um zoólogo provavelmente associarão representações 
muito diferentes ao nome “Bucephalus”. (FREGE, 1962, p.65) 

 

 Aqui o autor evidencia o fato de um mesmo objeto se apresentar 

representacionalmente de modo distinto para cada sujeito. Mesmo que o 

sentido seja de entendimento comum, a maneira pela qual se percebe o mundo 

é mediada pela representação. No geral, o sinal cavalo possui um sentido 

comum para as pessoas, pois se refere a determinado animal que existe no 

mundo, entretanto, cada um possui uma representação particular a respeito de 

tal animal que se conhece por cavalo. De modo geral, considerando o trabalho 

de Frege, o que se entenderá por representação na presente pesquisa é que (i) 

a representação se configura como o modo pelo qual um determinado indivíduo 

percebe um objeto e/ou um evento/episódio; e que (ii) as informações a 

respeito do mundo são extraídas de tais representações. Tal representação se 

dá no momento em que se percebe um objeto, evento ou episódio, e depois do 

fato, quando um indivíduo se lembra de um evento e/ou episódio. 
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 Os filósofos Stephen Laurence e Eric Margolis (2015) propõem uma 

releitura da concepção fregeana de representação ao rever a importância do 

que o próprio Frege chama de sentido (sinn em alemão). Dessa maneira, 

Laurence e Margolis defendem que as representações também possuem 

sentido, dado que os sentidos dão valor semântico à representação. As 

representações continuam a ser subjetivas, entretanto, podem ser 

compartilhadas a partir de seus sentidos que são objetivos, ou seja, as 

representações internas que um zoólogo, um pintor e uma criança possuem a 

respeito da palavra/sinal cavalo podem ser completamente diferentes, mas o 

sentido objetivo da representação pode ser compartilhado. Os autores 

pretendem, com tal releitura, defender o fato de representações mentais serem 

compartilháveis por possuírem sentidos objetivos. Mas o que é uma 

representação mental? 

 No campo da Filosofia da Mente, o conceito de representação mental é 

muito importante e se desdobra do debate apresentado acima. A ideia de 

representação mental é justamente a que se aproxima do que os autores do 

debate em memória pressupõem ser uma representação memorial, já que a 

memória é um estado mental. Joulia Smortchkova, Krzysztof Dołęga e Tobias 

Schlicht (2020) afirmam que uma representação mental pode ser entendida, 

grosso modo, como uma entidade mental que possui duas propriedades 

semânticas: os objetos e as condições de satisfação para que se possa avaliar 

se a representação é correta ou não. Com o desenvolvimento das ciências 

cognitivas, as representações mentais passam a ser consideradas, além de 

entidades mentais, objeto físicos, ou melhor, estruturas neurais (Smortchkova, 

Dołęga e Schlicht , 2020). No caso específico da memória episódica, devemos 

acrescentar o aspecto fenomenológico das representações, que vão para além 

de suas propriedades semânticas. Por outro lado, a defesa de que 

representações mentais são estruturas neurais corrobora a descoberta dos 

traços de memória, já discutidos no tópico 2.1 do capítulo anterior, que são 

entendidos como marcas neurais de experiências passadas. 

 De modo geral, defendo que adotemos a concepção de representação 

exposta por Frege (1962) levando em consideração a releitura de Laurence e 

Margolis (2015), bem como a especificação de representação mental feita por 

Smortchkova, Dołęga e Schlicht (2020). É importante ressaltar que tal 
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concepção de representação não é consensual, como tudo o que se apresenta 

enquanto problema em filosofia, no entanto, é o que, de modo geral, os 

representacionalistas tanto da percepção quanto da memória parecem 

entender por representação. Superada aqui a discussão introdutória a respeito 

do conceito de representação, faz-se possível compreender como as 

representações memoriais, isto é, os objetos da lembrança de um 

evento/episódio de seu passado pessoal, se dão para realistas indiretos e 

representacionalistas. 

 

3. Realismo indireto 

Os realistas indiretos, ou representativos (MARTIN, DEUTSCHER, 

1966), defendem que o objeto da memória episódica é representacional, assim 

como os objetos da percepção. Dessa maneira, o indivíduo obtém os dados 

representativos de um determinado objeto ou evento/episódio no momento da 

percepção – a representação perceptual – que causará a representação 

memorial constituinte da memória episódica. Ao revisitar os critérios da TCM de 

Martin e Deutscher (1966), dentre outros que revisaram os critérios 

(BERNECKER, 2010; MICHAELIAN 2016; ROBINS, 2018), observa-se que, 

para um estado mental seja uma memória episódica, é preciso que: (i) o 

indivíduo, ao perceber o evento no passado, represente o evento no momento 

da percepção; (ii) o indivíduo possua uma representação atual do evento; (iii) a 

representação atual do evento se assemelhe à representação do mesmo 

evento percebido no momento da percepção; (iv) haja uma conexão causal do 

tipo certo entre a representação atual do evento e a representação passada do 

evento. A conexão causal se dá entre duas representações, a representação 

perceptual e a representação memorial. Com isso, a relação que os objetos da 

memória episódica possui para com os eventos/episódios é duplamente 

indireta, pois nem mesmo os objetos da percepção se relacionam diretamente 

com o mundo, mas, sim, sempre mediado pela representação. Desse modo, 

podemos afirmar que a representação da memória se configura como a 

representação da representação. 

Segundo Bernecker (2008), que é um opositor do realismo indireto, os 

realistas indiretos creem e defendem que um indivíduo lembra, não por estar 

consciente do evento/episódio em si, mas por ter uma imagem que representa 
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indiretamente o respectivo evento/episódio. Tal imagem é, de acordo com 

Bernecker, denominada de imagem-memória, e é ela que possibilita a 

experiência mental da memória episódica (BERNECKER, 2008). Para o autor, 

é a imagem-memória que caracteriza o realismo indireto. Assim, é preciso se 

ater aos três critérios para que se considere uma imagem-memória e, 

consequentemente, uma memória episódica. O primeiro ponto se resume a 

considerar uma imagem-memória um estado mental que serve para 

constituição de uma memória episódica; a segunda cláusula se refere ao fato 

de uma imagem-memória de um evento/episódio se assemelhar e compartilhar 

propriedades com a representação perceptual do respectivo evento/episódio. 

Por último, deve-se considerar que a imagem-memória está conectada 

causalmente com a respectiva representação perceptual do evento/episódio 

em questão. 

Possíveis objetores podem questionar a ideia de imagem-memória 

afirmando a possibilidade de se lembrar sem que se recorra uma imagem. Para 

os realistas indiretos, duas repostas são satisfatórias para tal objeção. Em 

primeiro lugar, é preciso compreender que o debate envolve as memórias do 

passado pessoal daquele que lembra, isto é, memórias episódicas, e não 

memória de informações transmitidas semanticamente, assim, sempre há uma 

imagem em relação ao respectivo evento/episódio. Em segundo lugar, não se 

deve considerar literalmente o termo imagem e, assim, considerar somente 

aquilo que um dia foi percebido visualmente, mas, sim, considerar tudo aquilo 

que é percebido de um modo geral por qualquer um dos cinco sentidos 

humanos (Bernecker, 2008).  

Assim como a TCM, o realismo indireto soa bastante intuitivo ao se 

apresentar como uma possível compreensão de memória episódica, entretanto, 

também recai nos mesmos problemas que assolam a TCM. A sua 

inflexibilidade diante de recorrentes falhas de memória, ou seja, 

misremembering é o que mais torna o realismo indireto inviável.  

Pense nos critérios do realismo indireto para que se considere um 

determinado objeto da memória episódica; o mais central é sem dúvida a 

necessidade de uma conexão causal entre a representação memorial e a 

respectiva representação perceptual, isto é, é preciso que a representação da 

percepção de um determinado evento/episódio cause a representação do 
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evento/episódio que constitui a lembrança. Além disso, o critério que exige 

semelhança entre a representação da percepção e a representação da 

memória também é muito exigente, pois, como evidenciado no capítulo 

anterior, pesquisas empíricas evidenciam que o que comumente se 

considerava erros de memória são, na verdade, fenômenos frequentes e, 

consequentemente, naturais.  

Com isso, semelhante à TCM, o realismo indireto não dá conta de 

abarcar o fato de os objetos das memórias episódicas não serem 

necessariamente causado pelas respectivas representações perceptuais e, por 

conseguinte, não necessariamente ter objeto similar. Caso realistas indiretos 

neguem a possibilidade de fenômenos de misremembering serem 

considerados memórias episódicas, a memória episódica se tornará um tipo  

bastante raro, o que consequentemente os obrigará a concluir que parte 

significativa daquilo que um indivíduo considera ser memória ao longo da sua 

vida não o é. A exigência de conexão causal por parte do realismo indireto e as 

evidências empíricas em relação à misremembering fazem com que alguns 

filósofos não se considerem realistas indiretos, como Sarah Robins (2016) 

(MICHAELIAN & ROBINS, 2018), que propõe o desenvolvimento da TCM 

levando em consideração alguns aspectos simulacionais/construtivos. No texto 

“Representing the past: memory traces and the causal theory of memory” 

(2016) Robins evidencia que a exigência causal da TCM se apresenta 

inadequada diante dos conhecimentos adquiridos em relação aos traços de 

memória. Tal fato é um problema, dado que Martin e Deutscher (1966) 

fundamentaram a teoria causal na existência de traços de memória.  

Em outro texto, “Beyond the causal theory? Fifty years after Martin and 

Deutscher” (2018), Michaelian e Robins sugerem a superação da teoria causal 

clássica em favor de teorias causais que considerem novas descobertas 

empíricas, como, por exemplo, a teoria causal proposta por Bernecker (2008), 

apresentada rapidamente no tópico 2.1, que dá mais flexibilidade e adequação 

à TCM; ou, como apresentam Michaelian e Robins (2018), uma hibridização 

entre teoria causal e simulacional na tentativa de formular uma teoria causal 

construtiva. Todo esse esforço tem como objetivo evitar as exigências causais 

da TCM e, consequentemente, o realismo indireto, adotando, desse modo, uma 

representacionalismo que não seja realista.  
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De modo geral, penso que apenas Martin e Deutscher se configuram 

como realistas indiretos de fato, dado que são os únicos que realmente se 

comprometem com a exigência causal de tal teoria, portanto, não há tantas 

razões para adotar o realismo indireto como teoria de objetos da memória 

episódica. Com isso, avaliaremos as teorias concorrentes mais promissoras, a 

começar por outro tipo de perspectiva representacional, que aqui decidimos 

chamar de representacionalismo e/ou representacionalismo simulacional. 

 

4. Representacionalismo simulacional 

O representacionalismo simulacional é, assim como o realismo indireto, 

uma perspectiva acerca da natureza dos objetos representacionais, dessa 

maneira, defende que os objetos da uma memória episódica são constituídos 

por representações. Autores como Michaelian (2016a), Sant’Anna (2020), 

Bernecker (2008) entre outros que se envolveram no debate a respeito dos 

objetos da memória episódica não propõem distinções entre realismo indireto e 

representacionalismo simulacional. Entretanto, penso que o 

representacionalismo simulacional que aqui se apresenta não exige 

correspondência direta ou indireta em relação ao que de fato acontece no 

mundo e, por isso, deve ser considerado distinto. Vale ressaltar que mesmo 

não exigindo tal correspondência, os simulacionistas argumentariam que a 

representação tenta representar a realidade com acurácia (precisão). 

A ideia de um objeto representacional de memória que mantém um tipo 

certo de conexão causal com a respectiva representação perceptual de um 

evento que de fato aconteceu no mundo é a principal exigência do realismo 

indireto, pois, se assim for, haverá uma conexão indireta com o respectivo 

evento no mundo. Ou seja, a representação que constitui a memória deriva da 

representação que ocorreu assim que a respectiva experiência ocorreu. Tal 

exigência, como já visto na seção anterior, esbarra nos mesmos problemas já 

observados no primeiro capítulo, que concernem à inflexibilidade da TCM. Já o 

representacionalismo simulacional tentará evitar tais problemas tornando 

desnecessária a conexão causal e, consequentemente, qualquer tipo de 

realismo. Por isso, é importante distinguir as duas propostas 

representacionalistas disponíveis. 
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O representacionalismo é, geralmente pressuposto pelos teóricos 

simulacionais e por aqueles que defendem que memória episódica é um 

pensamento hipotético episódico. Por isso, o representacionalismo que aqui se 

apresentará é simulacional. Para Michaelian (2016a),21 que é um defensor da 

teoria simulacional, um indivíduo possui uma memória episódica se: (i) ele 

agora tem uma representação de determinado evento; e (ii) se tal 

representação for produzida por um sistema de construção episódica que 

funciona adequadamente, visando produzir uma representação de um episódio 

pertencente ao passado pessoal de quem está lembrando. 

Desse modo, as condições de satisfação para que um estado mental 

seja uma memória episódica são os dois critérios de Michaelian apresentados 

acima. Uma representação memorial bem-sucedida não é, aqui, aquela que 

deriva e se mantém fidedigna à respectiva representação perceptual, como no 

caso do realismo indireto, mas sim aquela que representa um evento que se 

localiza no passado pessoal do indivíduo.  

A não correspondência das representações memoriais em relação ao 

que de fato acontece no mundo pode ainda continuar a ser encarada como um 

problema. Entretanto, a partir do texto “Misrepresentation” de Fred Dretske 

(1986), é possível compreender os fenômenos de misrepresentation (má-

representação) como acontecimentos naturais. Por misrepresentation, Dretske 

entende os casos de deturpação entre a representação e o que efetivamente 

acontece no mundo. Dessa maneira, a misrepresentation não precisa ser 

compreendida como uma falha, mas sim como o funcionamento natural da 

função cognitiva de representar. Ao pensarmos, como analogia, na função que 

o ponteiro automotivo possui de indicar a quantidade de combustível do 

tanque, podemos concluir, se o mecanismo estiver funcionando bem, que, 

quando o ponteiro estiver indicando tanque cheio, significa que o tanque está 

cheio de combustível. Entretanto, sabemos que o medidor de combustível pode 

ser ludibriado caso se coloque água e não combustível no tanque, assim, o 

ponteiro continuará indicando que o tanque do carro está cheio 

(DRETSKE,1986). Para Dretske, devemos entender que, apesar de o tanque 

                                                           
21

 Como já evidenciado no início desse mesmo tópico, Michaelian (2016) é um 
representacionalista simulacional, mas não argumenta profundamente a favor da teoria e, além 
disso, não diferencia realismo indireto de representacionalismo simulacional. 
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não estar cheio de combustível e sim de água, o mecanismo do carro está em 

seu pleno funcionamento, já que não possui a capacidade de distinguir os 

líquidos colocados no tanque, mas o volume de líquido que se encontra lá. 

Analogamente, as representações, por mais que não correspondam ao que 

efetivamente aconteceu no mundo, continuam exercendo sua função cognitiva 

de representar. Dessa maneira, as estruturas/sistemas que possibilitam as 

representações nos garantem certa segurança epistemológica a respeito das 

informações proporcionadas independentemente da fidedignidade de tais 

informações com o mundo. 

No entanto é importante ressaltar que, assim como a teoria simulacional, 

os representacionalistas não negam a influência que as experiências 

perceptuais possuem em relação às memórias episódicas. O que se entende é 

que não necessariamente uma representação perceptual causa a respectiva 

representação de memória episódica. O escopo de experiências perceptuais 

que um indivíduo adquire ao longo da vida será a base para que se dê o 

pensamento hipotético episódico direcionado para o passado, ou seja, a 

memória episódica; tal base é o que aqui se chama representação ou objeto 

representacional. 

A partir das representações, o sistema de viagem no tempo mental 

opera e constrói o pensamento hipotético episódico orientado temporalmente 

para o passado, produzindo a memória episódica. Portanto, os objetos 

representacionais da memória não são necessariamente causado pela 

representação perceptual que um indivíduo obteve no momento em que 

experienciou o respectivo evento que agora lembra. Além disso, os objetos da 

memória não precisam ser semelhantes aos objetos da respectiva 

representação perceptual, e muito menos em relação ao evento/episódio que 

ocorreu no mundo. Com isso, o fenômeno recorrente da misremembering pode 

ser considerado memória episódica.  

Entretanto, há um problema em ser demasiadamente flexível no que diz 

respeito ao fenômeno de misremembering, que é o problema da confabulação, 

o fenômeno mais radical de misremembering. A teoria parece possibilitar que 

fenômenos como confabulação e/ou alucinação sejam considerados memória 

episódica. Proporcionar uma boa compreensão da relação entre a memória e 

os demais modos de se pensar um episódio hipoteticamente é extremamente 
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importante e é o objetivo da presente investigação, no entanto, tal aproximação 

não pode ser incapaz de distinguir a memória episódica de uma total 

confabulação.  

Caso tal distinção não seja possível, até o status epistemológico da 

memória episódica se perderia, já que não se obtém confiança no objeto que 

pode ser confabulação. De que modo o representacionalismo se defende de 

tais problemas? Para responder tal questão, será necessário lançar mão de 

algumas discussões de objeto realizadas em filosofia da percepção, como as 

elaboradas por Susana Schellenberg (2010), pois, para muitos filósofos da 

memória, o debate a respeito de objeto é mais avançado no campo da 

percepção se comparado à filosofia da memória (BERNECKER, 2008). Dessa 

maneira, André Sant’Anna (2020) transpõe as descrições das teorias de objeto 

da percepção para descrever as teorias de objetos da memória. 

 Para Schellenberg (2010) e Sant’Anna (2020), o enfoque dos 

representacionalistas é o que eles denominam de particularidade 

fenomenológica dos objetos da percepção ou da memória, seja da percepção 

ou da memória episódica.  A fenomenologia dos objetos determina que tipo de 

estado mental é aquele que respectivamente ocorre. Com isso, se um estado 

mental parece ser a respeito de um evento/episódio que aconteceu no passado 

pessoal do indivíduo que lembra, tal estado mental instanciou uma 

particularidade fenomenológica de memória episódica. Ou seja, a 

particularidade fenomenológica dos objetos da memória episódica é ser a 

respeito de um evento/episódio que aconteceu no passado pessoal do 

indivíduo que lembra. Se assim for, uma lembrança sem falhas, 

misremembering e até mesmo confabulação devem ser consideradas memória 

episódica. Segundo Sant’Anna (2020), os representacionalistas enfatizam a 

existência de um fator comum entre uma lembrança sem falhas, 

misremembering e confabulação, e que tal fator comum é a particularidade 

fenomenológica; todos os três proporcionam fenomenologicamente a sensação 

de se estar lembrando um evento/episódio do passado pessoal de quem 

lembra. 

Porém, a indistinguibilidade dos objetos da uma memória episódica em 

relação a uma confabulação não é agradável para uma teoria sobre a memória 

episódica, se considerado o fato de que não há, na confabulação, acurácia a 
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respeito do passado pessoal daquele que lembra. A confabulação é 

completamente ou significativamente ilusória, dessa maneira, não distinguir 

uma memória episódica de uma alucinação é não ser capaz de definir bem a 

memória episódica, dado que são dois estados mentais distintos. 

Como observado no capítulo anterior, entre lembrança sem falhas e 

misremembering não há apenas fatores comuns, isto é, misremembering é tão 

lambrança quanto uma lembrança sem falhas. Misremembering é como os 

seres humanos geralmente se lembram de eventos/episódios de seus 

passados pessoais (ADDIS, 2018), por exemplo, lembrar que, numa 

determinada aula sobre Kant, o professor escreveu com caneta azul na lousa o 

termo imperativo categórico, no entanto, o professor não escreveu na lousa 

naquela determinada aula, mas utilizou o projetor para projetar o termo 

imperativo categórico. A primeira descrição é uma misremembering. O ponto é 

que os professores comummente escrevem na lousa e que provavelmente em 

uma outra aula o mesmo termo esteve escrito na lousa em azul. Desse modo, 

dados empíricos e a teoria simulacional dão conta de tais fenômenos que aqui 

se denominam misremembering. 

Por outro lado, a confabulação, enquanto radicalização de 

misremembering, possui alto nível de criação fantasiosa de eventos/episódios a 

respeito do passado pessoal de quem está confabulando, como, por exemplo, 

alguém que nunca foi a Paris afirmar se lembrar do dia em que viu a Mona Lisa 

original no ano de 2019. De modo geral, não proporcionar uma distinção entre 

memória e confabulação é um sério problema, pois a memória perde 

completamente seu papel em relação ao passado pessoal dos seres humanos 

e, consequentemente, seu caro status epistemológico. 

 Os teóricos simulacionais poderiam argumentar em favor do 

representacionalismo simulacional, afirmando que o objeto da memória 

episódica é produzido por um sistema de construção episódica que funciona 

adequadamente e que visa produzir uma representação de um episódio 

pertencente ao passado pessoal do indivíduo que lembra. Dessa maneira, 

independentemente do fator comum com a confabulação, que é a 

particularidade fenomenológica, o objeto da memória episódica é produzido 

pelo sistema de viagem no tempo mental que está funcionando 

adequadamente. Como observado no capítulo um, o fundamento do status 
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epistemológico da memória episódica está na estrutura de monitoramento de 

origem. Como já observado no tópico sobre teoria simulacional, entendemos 

que tal explicação não evita a insegurança em relação ao status epistemológico 

da memória episódica.  

Com isso, o representacionalismo se apresenta como uma interessante 

teoria de objetos da memória ao abranger o fenômeno da misremembering e, 

além disso, abrir caminho para concepções continuístas de pensamento 

hipotético episódico. Todavia, a sua extrema flexibilidade esbarra no obstáculo 

da indistinguibilidade da memória em relação à confabulação, que acaba 

exigindo dos representacionalistas uma resposta mais robusta capaz de 

abranger a misremembering e evitar a confabulação. 

Na próxima seção, caberá à presente investigação esmiuçar uma teoria 

de objeto que é capaz de distinguir bem a memória episódica de outros 

fenômenos, a qual é o realismo direto. Antes disso, cabe ressaltar um aspecto 

digno de nota do debate sobre objetos da memória episódico, o fato de 

representacionalistas de memória – isso inclui os realistas indiretos – não se 

preocuparem, geralmente, em descrever e argumentar a favor do 

representacionalismo. A crença de que o objeto da memória episódica é 

representacional é a mais recorrente entre os teóricos, no entanto, quase 

sempre pressuposta implícita/tacitamente. Como já afirmado anteriormente, 

autores como Michaelian (2016a), De Brigard (2014) e Denis Perrin (2016), que 

supõem algum tipo de representacionalismo, não se dedicaram tanto em 

argumentar a favor da concepção representacionalista de objeto. Portanto, 

esse é um obstáculo para definir sem vaguezas o que defendem os 

representacionalistas, por sua vez, o realismo direto se encontra em vantagem 

em tal aspecto, pois oferece descrições e argumentos favoráveis à sua 

posição, como se verá a seguir. 

 

5. Realismo direto/Relacionalismo 

O realismo direto e/ou relacionalismo22 é a perspectiva menos defendida 

no que diz respeito aos objetos da memória episódica se comparada ao 

                                                           
22

 Os autores contemporâneos preferem o termo relacionalismo, que se refere ao fato da 
memória episódica estabelecer uma relação especial para com o evento/episódio que está 
sendo recordado. 
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realismo indireto e ao representacionalismo, no entanto, o realismo direto conta 

com a defesa de importantes filósofos no debate metafísico da memória, como 

Sven Bernecker (2008), Dorothea Debus (2008) e Santos (2019). Não está 

evidente a real preferência dos realistas diretos em relação a teorias da 

memória episódica, como a TCM e a teoria simulacional; no entanto, ao 

observar o caráter extremamente realista da proposta, percebe-se a possível 

adequação do relacionalismo a TCM e, por outro lado, oposição ao 

simulacionismo23. 

 
O realismo direto sobre a memória se distingue da teoria 
representativa principalmente no que diz respeito ao que é 
diretamente experimentado na lembrança. De acordo com o realista 
direto, não nos lembramos do passado em virtude de estarmos 
cientes de uma imagem que apresenta o passado para nós, ao 
contrário, nossa consciência do passado é direta. (BERNECKER, 
2008, p. 67) 

24
  

 

A perspectiva realista direta defende, basicamente, que o objeto da 

memória episódica não é uma representação indireta do respectivo 

evento/episódio que ocorreu no mundo, mas sim que o objeto da memória 

episódica é constituído pelo respectivo evento/episódio em si (BERNECKER, 

2008). Com isso, para o realista direto, não há mediações entre os objetos da 

memória episódica e a experiência a que a memória se refere. Portanto, a 

noção de memória episódica como reexperimentação de um evento/episódio 

que já ocorreu no passado pessoal de quem está lembrando ganha muita 

força, pois o evento, ele mesmo, é o objeto da memória episódica, o que 

garante que, ao lembrar um determinado evento/episódio, o indivíduo 

estabelece uma relação experiencial com o respectivo evento/episódio e não 

com algum objeto mediador. O precursor do realismo direto é Thomas Reid 

(1710-1796), para quem a memória possui objetos passados e não a ideias 

presentes. Contudo, na presente pesquisa, o enfoque será contemporâneo, 

com Debus (2008) e Bernecker (2008). 

                                                           
23

  Bernecker (2008) e Santos (2019) oferecem argumentos importantes na tentativa de se 

adequar o realismo direto à TCM, dado que, tradicionalmente, a teoria causal pressupunha o 
realismo indireto. O debate a esse respeito é interessante, mas não é importante para a 
apresentação do realismo direto na presente pesquisa.  
24

 Direct realism about memory differs from the representative theory primarily over the question 

of what it is that is directly experienced in remembering. According to the direct realist, we do 
not remember the past by virtue of being aware of an image presenting the past to us, rather 
our awareness of the past is direct. (BERNECKER, 2008, p. 67) 
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 Segundo Debus (2008), o relacionalismo se resume à defesa de que, (i) 

quando um sujeito lembra um evento/episódio passado, o sujeito está em uma 

relação experiencial com o evento/episódio em questão; (ii) o evento/episódio 

lembrado é em si uma parte constitutiva da respectiva memória; (iii) o 

evento/episódio lembrado é um constituinte da própria experiência consciente 

rememorativa. Acredito que Bernecker (2008) concordaria com a definição. 

Assim, quando um indivíduo lembra um determinado evento/episódio, o 

evento/episódio em questão está, para o indivíduo que se lembra, 

imediatamente disponível na consciência (DEBUS, 2008). Além de definir as 

três reivindicações do realismo direto/relacionalismo, a autora argumenta que o 

aparente status epistemológico da memória, enquanto fonte de conhecimento 

do passado pessoal dos humanos, é razão suficiente para que uma teoria 

relacional seja desenvolvida, já que tal concepção afirma que o objeto da 

memória estabelece uma relação direta com o respectivo evento/episódio, 

assegurando a correspondência entre a lembrança e o que de fato aconteceu 

no mundo. Com isso, como se desenvolvem as três reivindicações descritas 

acima? 

 
A relação temporal entre os objetos ou o evento R-lembrado e o 
sujeito no momento em que ele R-lembra-se dos objetos são, 
portanto, uma relação com o "temporalmente antes". Em segundo 
lugar, cada sujeito traça um caminho espaço-temporal contínuo 
através do mundo. Para que se diga que alguém se lembra de algo 
de maneira rememorativa, é necessário que ele tenha percebido a 
coisa relevante no passado. Assim, para que um sujeito se encontre 
em uma relação reminiscente com um objeto passado, é necessário 
que o objeto em questão esteja espacialmente localizado de tal forma 
que, dado o caminho espaço-temporal contínuo que o sujeito vem 
traçando no mundo, o sujeito seja capaz de perceber o objeto 
relevante. Normalmente, isso significa que o objeto R-lembrado está 
no caminho espaço-temporal que o próprio sujeito traçou no mundo. 
Assim, a relação espacial entre o objeto R-lembrado e o sujeito que 
está R-lembrando pode ser descrita dizendo que tanto a localização 
espacial presente do sujeito que está R-lembrando quanto a 
localização espacial anterior do objeto relevante R-lembrado estão no 
único caminho contínuo que o sujeito que R-lembra-se traçou e está 
traçando pelo espaço. (DEBUS, 2008, p. 411) 

25
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 The temporal relation between the R-remembered object or event and the subject at the time 
at which she R-remembers the object is therefore a relation of being ‘temporally before’. 
Second, each subject traces a continuous spatio-temporal path through the world. In order for 
someone to be said to recollectively remember something, it is necessary that she has 
perceived the relevant thing in the past. Thus, in order for a subject to stand in a recollective 
relation to a past object, it is necessary that the relevant object was spatially located in such a 
way that, given the continuous spatio-temporal path the subject has been tracing through the 
world, the subject was able to perceive the relevant object. Usually, this means that the R-
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 A primeira condição diz respeito ao que Debus denomina de relação 

experiencial, que é proporcionada pela memória episódica, desse modo, a 

filósofa entende tal relação como complexa e composta pela junção de 

aspectos espaciais, temporais e causais, isto é, a relação experiencial é 

superveniente à relação espacial, temporal e causal. Para Debus, é necessário 

que o evento/episódio que está sendo lembrado tenha ocorrido antes da 

lembrança e, consequentemente, faça com que o sujeito estabeleça uma 

relação temporal do antes.  

É preciso entender, segundo Debus, que todo sujeito estabelece um 

caminho espaço-temporal contínuo durante sua vida, e que lembrar é localizar 

no espaço-tempo um determinado evento/episódio que ocorreu e foi percebido 

nesse mesmo espaço-tempo. Como só há um caminho espaço-temporal 

contínuo durante a vida de um sujeito, o lugar espaço-temporal em que o 

sujeito se encontra no momento da lembrança está no mesmo caminho 

espaço-temporal contínuo em que ocorreu o respectivo evento/episódio. Por 

conseguinte, faz-se plausível para os relacionalistas a noção de memória 

episódica como reexperimentação de um determinado evento/episódio, pois, 

sempre que um sujeito se lembra de um evento ocorrido em seu caminho 

espaço-temporal, ele estabelece, a partir do lugar espacial em que está, uma 

relação espaço-temporal com o respectivo evento.  

Por fim, a relação causal que também constitui a relação experiencial 

proporcionada pelos objetos da memória episódica se refere ao fato de a 

experiência de eventos/episódios causar eventos neurofisiológicos no sujeito; 

aqui Debus parece estar lançando mão da noção de traços de memória já 

apresentada no capítulo anterior. A diferença aqui é que a autora defende o 

traço de memória como evidência para a conexão direta que o objeto da 

memória possui para com o respectivo evento/episódio, ou seja, a marca 

causada pela primeira experiência em relação a um evento/episódio é sempre 

reutilizada quando um sujeito lembra do mesmo evento/episódio. 

                                                                                                                                                                          
remembered object lies on the spatio-temporal path that the subject herself has traced through 
the world. Thus the spatial relation between the R-remembered object and the R-remembering 
subject can usually be described by saying that both the R-remembering subject’s present 
spatial location and the R-remembered object’s relevant past spatial location lie on the one 
continuous path that the R-remembering subject has traced and is tracing through space. 
(DEBUS, 2008, p. 411) 
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 A segunda condição do relacionalismo é a ideia de que o 

evento/episódio em si é parte constitutiva dos objetos da memória episódica, 

ou melhor, cada objetos da memória em particular tem enquanto parte 

constitutiva de si o respectivo evento/episódio em particular. Tal particularidade 

permite individualizar as memórias episódicas entre si, dado que cada objeto é 

um objeto em particular. Além disso, é importante ressaltar que mesmo dois 

objetos qualitativamente idênticos são particulares por serem numericamente 

distintos. Suponha o caso de Anna, que foi ao museu ver a exposição de um 

cubo azul: 

[…] suponha que, um dia antes de Anna visitar o museu, um vândalo 
tenha tentado destruir o cubo azul no museu. Felizmente, um guarda 
vigilante evitou que o vândalo danificasse o cubo. No entanto, se o 
guarda tivesse sido menos vigilante e o vândalo tivesse sido capaz de 
danificar o cubo, o museu teria removido o cubo danificado e 
substituído por uma réplica exata do cubo original imediatamente. 
Assim, se o vândalo tivesse conseguido danificar o cubo, Anna, 
durante sua visita ao museu, teria encontrado um cubo que seria 
numericamente diferente, mas qualitativamente idêntico, ao cubo que 
ela realmente encontrou. (DEBUS, 2008, p. 416)

26
 

 

No caso acima, é possível imaginar duas experiências qualitativamente 

idênticas do ponto de vista da fenomenologia. Entretanto, ainda seriam 

experiências numericamente distintas, pois o cubo e sua réplica, por mais 

idênticos que sejam, são dois objetos que ocupam espaços diferentes no 

mundo. De modo geral, por mais que as experiências sejam indistinguíveis 

fenomenologicamente, elas se configuram como dois eventos/episódios 

distintos que constituiriam são, consequentemente, dois objetos distintos de 

memória. 

A terceira e última condição, que se coloca a partir das duas anteriores, 

afirma que, quando um indivíduo se lembra de um determinado 

evento/episódio, ele passa a ter o mesmo evento/episódio imediatamente 

disponível em sua consciência. Desse modo, o evento/episódio é novamente 

experienciado na medida em que o sujeito se lembra dele. Por fim, se ao 
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 […] assume that one day before Anna visited the museum, a vandal had attempted to destroy 

the blue cube in the museum. Luckily, a watchful guard prevented the vandal from damaging 
the cube. However, had the guard been less vigilant and had the vandal been able to damage 
the cube, the museum would have removed the damaged cube and replaced it with an exact 
replica of the original cube immediately. Thus, had the vandal succeeded in damaging the cube, 
Anna would, during her visit to the museum, have encountered a cube that would have been 
numerically different from, but qualitatively identical with, the cube that she actually 
encountered. (DEBUS, 2008, p. 416) 
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lembrar o indivíduo está em uma relação experiencial com o respectivo 

evento/episódio que, por sua vez, é parte constitutiva relevante dos objetos da 

memória, ele terá disponível imediatamente o evento/episódio em sua 

consciência (DEBUS, 2008). 

Depois de ter descrito o realismo direto/relacionalismo, é importante 

observar os três principais problemas enfrentados pela teoria, analisando as 

possíveis respostas que venham a tentar supera-los. Os três problemas são 

denominados de problema da ilusão, problema da cotemporalidade e a 

frequência da misremembering. Antes de apresentar os problemas, vale 

ressaltar dois pressupostos do realismo direto/relacionalista. O primeiro diz 

respeito à crença de que toda a memória se refere respectivamente a um 

evento/episódio que de fato tenha ocorrido no mundo. O segundo pressuposto 

é que somente as rememorações de sucesso é que devem ser consideradas 

memória episódica. Dessa maneira, não é possível se recordar do que não 

tenha de fato ocorrido no mundo e, consequentemente, nenhuma falha de 

memória é admitida; são esses pressupostos que fundamentarão a resposta ao 

problema de ilusão. Por isso, o primeiro problema a ser analisado será o 

problema da ilusão, pois é o mais tratável e para o qual uma solução mais 

convincente foi apresentada.  

Segundo Debus (2008) e Bernecker (2008), o problema consiste na 

possibilidade de o que parece ser uma memória seja, na verdade, uma falha, 

alucinação e/ou confabulação que é, para o sujeito que lembra, 

fenomenologicamente indistinguível de uma lembrança bem-sucedida. No 

entanto, a alucinação, apesar de compartilhar com a memória a fenomenologia 

de uma recordação, não possui nenhum evento/episódio como referente e, 

consequentemente, não é capaz de estabelecer a importante relação 

experiencial, uma vez que, o evento/episódio nunca existiu no mundo. Com 

isso, o objetor pode argumentar que o realismo direto não abrange os casos de 

falha, ilusão/confabulação, apesar de os casos possuírem um fator em comum 

com a memória, que é o aspecto fenomenológico. Porém, o relacionalista 

responderia que a não abrangência é proposital, dado que o relacionalismo é 

disjuntivista.  

O disjuntivismo, nesse caso, é a defesa de que qualquer estado mental 

que não cumpra os critérios estabelecidos pelas três reivindicações 
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relacionalistas não é uma lembrança bem-sucedida e, por consequência, não 

deve ser considerado memória episódica. Desse modo, o relacionalismo é 

disjuntivo por distinguir abruptamente o que é memória episódica do que não é. 

Assim, por mais que falhas e alucinações causem sensações 

fenomenologicamente comuns em relação à memória, até mesmo 

indistinguíveis para o sujeito, não se altera o fato de alucinação e memória 

episódica serem estados mentais de tipos completamente diferentes (DEBUS, 

2008). Portanto, o relacionalismo não tem a obrigação de abranger casos que 

não obedeçam aos critérios para que sejam uma memória episódica. 

O segundo problema é o problema da cotemporalidade, que se configura 

como o principal ataque ao relacionalismo, por dificultar o aspecto central da 

teoria, que é entender a memória episódica como reexperimentação de um 

evento/episódio que aconteceu temporalmente no passado. Segundo 

Bernecker (2008), que, diferentemente de Debus (2008), considera essa 

objeção, o argumento da cotemporalidade surge com William Hamilton (1788 – 

1856), que, ao revisar os textos de Thomas Reid, precursor do realismo direto, 

afirmou que obter conhecimento imediato de um evento era uma contradição, 

já que só é possível conhecer uma coisa imediatamente no tempo presente. 

Assim, o objetor questionaria como é possível que a memória proporcione 

relação experiencial e consciência imediata de eventos/episódios que estão no 

passado e, por isso, não existem mais?  

Diante da objeção, o relacionalista responderia que tal questionamento 

está fundado em uma concepção de tempo que não é necessariamente 

verdadeira, a saber, o presentismo, que é, grosso modo, a crença de que 

apenas o presente é real enquanto passado e futuro não o são. De acordo com 

Bernecker (2020) e Santos (2019), o presentismo impossibilitaria o 

conhecimento que a humanidade possui a respeito do passado, inclusive o 

científico, como, por exemplo, a paleontologia. Como os paleontólogos são 

capazes de afirmar que os dinossauros existiram se o passado não for real? A 

partir disso, os relacionalistas argumentam em favor de uma concepção 

alternativa de tempo, a saber, o eternismo, segundo o qual passado, presente 

e futuro coexistem e, por consequência, são reais e sempre à disposição. Com 

isso, se a tese do eternismo for verdadeira, a reexperimentação de um 

evento/episódio que já aconteceu não é uma contradição. 
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Por último, o relacionalista se depara com a frequência de 

misremembering que se torna um problema a partir da resposta disjuntivista 

que o relacionalismo dá ao problema da ilusão. André Sant’Anna (2020) adota 

a estratégia de considerar momentaneamente a possibilidade de o 

relacionalismo ser verdadeiro e, a partir disso, não tratar dos dois primeiros 

problemas clássicos enfrentados pela teoria. Todavia, coloca a concepção 

relacionalista diante dos dados empíricos apresentados nos tópicos 2.3 e 2.4 

do capítulo anterior, para apresentar outro problema para o relacionalismo.  

Tais dados empíricos, como já evidenciados, corroboram fortemente a 

concepção de que falhas de memória, o que aqui chamamos de 

misremembering, são fenômenos frequentes que expressam o funcionamento 

típico da memória episódica.  

O relacionalismo é por natureza disjuntivista, não admitindo lembranças 

de fatos, eventos e episódios que não tenham acontecido no mundo e sido 

experienciados pelo sujeito que lembra; além disso, a rememoração deve ser 

um caso de sucesso, sem falhas. Sant’Anna argumenta que o disjuntivismo é 

eficaz ao afastar ilusões, mas se torna demasiadamente exigente ao excluir 

misremembering, tornando a memória episódica um tipo muito raro, dado que a 

misremembering e o insucesso são os casos que geralmente ocorrem. Assim, 

não parece pragmaticamente interessante excluir os fenômenos de 

misremembering já que eles parecem cumprir suas funções epistemológicas 

psicológicas tão bem quanto uma memória bem-sucedida. A esta objeção, o 

relacionalismo não apresentou, até o momento, respostas contundentes, 

portanto, cabe agora analisar as respostas às duas primeiras objeções. 

A resposta disjuntivista ao problema da ilusão acarreta o último 

problema apresentado, que é a não capacidade de explicar a frequência de 

misremembering, manifestação típica da memória episódica. Dessa maneira, 

se o realista direto adota o disjuntivismo, tudo o que não atender aos critérios 

do realismo direto não é memória episódica. Logo, os fenômenos de 

misremembering, apesar de serem considerados funcionamento normal da 

memória, não são abarcados pelo realismo direto/relacionalismo.  

A análise da resposta à segunda objeção é a mais complexa. Defender o 

eternismo é um preço metafísico muito alto, pois o eternismo, ao afirmar que os 

eventos do passado estão acontecendo e são realidades no presente, conclui 
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que passado, presente e futuro coexistem como uma eternidade. Além disso, 

não se apresenta, ao menos no debate em filosofia da memória, uma forte 

razão para descrer o presentismo, pois afirmar que o conhecimento a respeito 

do passado não seria possível não é uma objeção a que não se tenha uma boa 

resposta. Penso que o presentista pode contra-argumentar que o paleontólogo 

quer afirmar que dinossauros existiram, isto é, foram uma realidade no 

passado, mas já não são mais. Mais do que isso, pode defender que o 

conhecimento que se possui a respeito de tais fatos é mediado por objetos e 

informações que se tem no presente, logo, reais agora. Ora, o presentismo 

afirma que o passado não é mais realidade agora, mas não que nunca tenha 

sido. De modo geral, o debate entre eternismo e presentismo é 

demasiadamente complexo e extenso para ser apresentado aqui, dessa 

maneira, cabe à presente investigação apenas apontar que ancorar o 

relacionalismo no eternismo não é simples. 

De modo geral, o relacionalismo, se for verdadeiro, possui a vantagem 

de resguardar o status epistemológico que humanos atribuem à memória ao 

afastar confabulações/alucinações, no entanto, se apresenta inflexível diante 

da misremembering e exige um alto preço metafísico para contornar o 

problema da cotemporalidade. No tópico a seguir, será apresentada a teoria 

que objetiva reunir os aspectos positivos do representacionalismo e do 

relacionalismo, formulando a teoria híbrida. 

 

6. Teoria híbrida 

A teoria híbrida tem como objetivo reunir em uma só proposta os 

aspectos positivos das teorias representacional e relacional, considerando 

como ambas são capazes de responder aos problemas que rondam a 

discussão metafísica a respeito dos objetos da memória episódica. As 

dificuldades em relação ao hibridismo devem ser previamente expostas. Alguns 

pontos podem se evidenciar complexos e não tão bem definidos, e essa é uma 

das desvantagens da teoria. O hibridismo de objeto surge originalmente nos 

trabalhos da filósofa Susana Schellenberg (2010), no campo da filosofia da 

percepção, e André Sant’Anna (2020) transpõe a concepção de objeto híbrido 

da filosofia da percepção para a filosofia da memória.  
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Na tentativa de reconciliar as teorias opositoras, Sant’Anna pressupõe o 

separatismo, em oposição ao intencionalismo. O intencionalismo é a teoria 

mais comum para explicar a fenomenologia dos estados mentais. Tal teoria 

defende que a fenomenologia de um estado mental, como a memória, pode ser 

explicada a partir de seu objeto representacional ou intencionalidade. Já o 

separatismo, posicionamento de Sant’Anna, defende que a fenomenologia dos 

estados mentais é independente da intencionalidade, ou seja, a fenomenologia 

de um estado mental pode ser explicada independentemente de sua 

intencionalidade ou objeto. 27  

Segundo o autor, a pressuposição do separatismo tem como objetivo 

possibilitar a reconciliação dos aspectos positivos tanto do 

representacionalismo quanto do relacionalismo, que dizem respeito a como 

cada uma das teorias entende que a individualização da memória se dá a partir 

de critérios diferentes. De acordo com Schellenberg (2010) e Sant’Anna (2020), 

os representacionalistas separatistas defendem que a memória é 

individualizada por seu caráter fenomenológico, isto é, a memória é o estado 

mental que fenomenologicamente se refere ao passado pessoal de quem 

lembra. Por outro lado, os relacionalistas defendem que a memória episódica é 

um estado mental individualizado por sua fenomenologia e pelos 

eventos/episódios que respectivamente a constituem, o que os autores 

denominam de visão abrangente do passado. 

Outro ponto interessante ressaltado por Sant’Anna é que, mesmo sendo 

uma teoria conciliatória, o hibridismo tende mais ao representacionalismo, se 

utilizando do relacionalismo para garantir o status epistemológico da memória 

episódica ao contribuir com uma distinção entre memória e confabulação. 

Ao aceitar o separatismo, o objeto híbrido se torna possível e, 

consequentemente, se torna a condição de satisfação para que um estado 

mental seja considerado uma memória episódica. Segundo Schellenberg 

(2010) e Sant’Anna (2020), o objeto híbrido se caracteriza como uma relação 

entre dois modos de apresentação, no caso, entre um modo de apresentação 

                                                           
27

  Não explorarei o debate entre intencionalismo e separatismo aqui. De modo geral, o 

separatismo propõe que a fenomenologia dos estados mentais não depende da 
intencionalidade dos mesmos estados mentais. Para quem quiser saber mais sobre, leia The 
intentional objects of memory (2017) de Jordi Ferandez, Intentionalism defended (2001) de Alex 
Byrne e The phenomenology of remembering is an epistemic feeling (2020) de Perrin, 
Michaelian & Sant'Anna. 
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de um evento e um modo de apresentação de propriedade. Mas o que é um 

modo de apresentação? De acordo com os autores, o conceito surge das 

concepções representacionalistas de Frege: 

Um modo de apresentação aqui se refere a como um objeto ou 
propriedade aparece ou se torna cognitivamente disponível para o 
sujeito. Assim, no exemplo clássico discutido por Frege (1980), o 
mesmo objeto (“Vênus”) pode ter diferentes modos de apresentação 
(“estrela da manhã" e “estrela da tarde") em pensamentos diferentes. 
Da mesma forma, a ideia aqui é que, no caso da percepção, os 
objetos e propriedades podem ser apresentados de diferentes 
maneiras nas experiências perceptivas. Em termos de seu status 
ontológico, os modos de apresentação podem ser vistos como partes 
do objeto representacional dos estados mentais responsáveis por 
determinar sua fenomenologia. (SANT’ANNA, 2020, p. 11)

28
 

 

 Como a descrição acima se refere a objetos da percepção, basta 

transpor para objetos da memória, assim, o modo de apresentação diz respeito 

a como um evento ou propriedade é lembrado por um sujeito. Dessa maneira, 

o objeto híbrido da memória episódica é formalizado, por Sant’Anna, da 

seguinte maneira, em que MOP é modo de apresentação, e é evento, e p a 

propriedade. 

 

Memória = [MOP 1 (e); MOP 2 (p)] 

  

Os eventos se referem a situações como visitar a cidade de Chapada 

dos Guimarães. Por sua vez, as propriedades são as particularidades que 

constituem um evento como quando o sujeito se lembra de ter visitado a cidade 

de Chapada dos Guimarães em um dia frio, o dia frio é a propriedade desse 

evento. O ponto e vírgula contido na formalização representa o fato de a 

propriedade estar instanciada no evento, no entanto, evento e propriedade 

estão relacionados a diferentes modos de apresentação (Sant’Anna, 2020). No 

caso da memória, o modo de apresentação de evento apresenta o evento 

como localizado no passado e como tendo ocorrido realmente, ou seja, o 

evento lembrado está temporalmente no passado, tendo acontecido antes e/ou 
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 A mode of presentation here refers to how an object or a property appears or becomes 

cognitively available to the subject. So, on the classic example discussed by Frege (1980), the 
same object (“Venus") can have different modes of presentation (\morning star" and \evening 
star") in different thoughts. Similarly, the idea here is that, in the case of perception, objects and 
properties can be presented in different ways in perceptual experiences. In terms of their 
ontological status, modes of presentation can be viewed as parts of the representational content 
of mental states responsible for determining their phenomenology. (SANT’ANNA, 2020, p. 11) 
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como tendo possivelmente acontecido. Tal perspectiva gera uma questão 

interessante para a presente pesquisa, pois com a imaginação acontece da 

mesma maneira, seu objeto se dá na relação entre dois modos de 

apresentação, um de evento e outro de propriedade. A única diferença é que o 

modo de apresentação localiza o estado mental no futuro como um evento que 

pode acontecer ou no passado, apresentando um passado diferente do que 

ocorreu segundo o indivíduo. 

Por sua vez, o modo de apresentação da propriedade evidencia se uma 

propriedade é instanciada ou não por um determinado evento. Por fim, o que 

importa, segundo Sant’Anna, é o fato de os modos de apresentação serem os 

responsáveis pela fenomenologia da memória, assim os eventos e as 

propriedades podem ser apresentadas como situações que efetivamente 

ocorreram sem que necessariamente exista uma referência no mundo, pois a 

referência na teoria híbrida é estabelecida por outro aspecto dos objetos da 

memória, a saber, o relacional (SANT’ANNA, 2020). Dessa maneira, Sant’Anna 

(2020) parece afirmar que existem duas dimensões nos objetos da memória. 

Há uma dimensão representacional, que se expressa nos modos de 

apresentação e proporciona a fenomenologia de memória ao sujeito. Por outro 

lado, há uma dimensão relacional, que é o próprio evento/episódio em questão, 

garantindo, assim, a referência da memória em relação aos eventos/episódios 

que aconteceram no mundo. Vale ressaltar a possibilidade dos objetos da uma 

memória possuir mais de um modo de apresentação de propriedade, como o 

sujeito se lembrar de ter visitado a cidade de Chapada dos Guimarães em um 

dia frio e chuvoso. Assim, tanto dia frio quanto chuvoso são modos de 

apresentação de propriedade diferentes. 

Depois de desenvolvida a teoria híbrida, é possível analisar como o 

hibridismo encara os importantes problemas enfrentados pelas teorias de 

objetos da memória. Com isso, o fenômeno de misremembering encontra, para 

Sant’Anna, flexibilidade nos objetos híbrido, ou seja, a frequente ocorrência de 

imprecisões na rememoração é abrangida. Em um caso de sucesso total, tanto 

o modo de apresentação do evento quanto o modo de apresentação da 

propriedade são preenchidos: 

 

[MOP 1 (e¹ ); MOP 2 (p¹ )] 
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Por outro lado, no caso de misremembering/falha de memória apenas o 

modo de apresentação de evento se encontra preenchido, enquanto o modo de 

apresentação de propriedade está vazio: 

 

[MOP 1 (e¹); MOP 2 (  )] 

 

O modo de apresentação está vazio em razão de não haver referência 

no mundo, ou melhor, a propriedade não está instanciada no respectivo evento; 

o hibridismo entende tal fenômeno como uma lacuna, ou seja, o modo de 

apresentação que não conseguiu estabelecer referência. Entretanto, a lacuna 

no modo de apresentação de propriedade não afeta a fenomenologia da 

memória, pois, se o separatismo estiver correto, os objetos 

representacional/intencional e a fenomenologia são independentes entre si. 

Além disso, é possível verificar que há referência em relação ao modo de 

apresentação do evento.  

Dessa maneira, a teoria híbrida concorda com os simulacionistas e com 

a defesa de que a frequente imprecisão no exercício da rememoração deve ser 

explicada como um fenômeno comum de memória, dado que, se assim não for, 

a memória episódica se tornará um tipo bastante raro. A objeção que pode 

surgir é a que questiona como se tornar flexível em relação à misremembering 

e, ao mesmo tempo, evitar os casos de confabulação, ou seja, há 

indistinguibilidade entre uma memória bem-sucedida, misremembering ou falha 

de memória e confabulação. 

A primeira parte da resposta pode ser evidenciada ao observar o caso 

de misremembering. Como já dito acima, apenas o modo de apresentação da 

propriedade se encontra vazio nesses casos, portanto, resta a referência do 

modo de apresentação de evento que está preenchido. As confabulações, por 

sua vez, não preenchem nenhuma dos modos de apresentação, apesar de 

fenomenologicamente se apresentarem como sendo uma memória episódica. 

Dessa maneira, falta referência aos fatos que ocorreram no mundo, como uma 

pessoa se lembrar de ter visitado a cidade de Chapada dos Guimarães em um 

dia chuvoso sem nunca ter estado em Chapada dos Guimarães. A 

formalização ficaria assim: 
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[MOP 1 ( ); MOP 2 ( )] 

 

 O ponto central para distinguir memória de confabulação está na outra 

dimensão dos objetos, que é a dimensão relacional. Dessa maneira, apenas a 

memória – incluindo os casos de falha apontados pelo simulacionistas – possui 

a relação com os respectivos eventos/episódios que também a constituem. 

Como já dito, os objetos da memória episódica são uma relação entre dois 

modos de apresentação, o representacional, que se expressa na relação de 

dois modos de apresentação, e o relacional, que se dá a partir dos próprios 

eventos/episódios a que a memória se refere.  

De acordo com Sant’Anna, os modos de apresentação tornam os 

eventos e as propriedades cognoscíveis aos sujeitos, mas é o aspecto 

relacional que estabelece a referência dos objetos com o mundo. O hibridismo 

pode defender o caráter construtivo da memória em relação ao modo de 

apresentação da propriedade desde que, ao menos, o modo de apresentação 

de evento tenha uma referência relacional, o que estaria de acordo com as 

evidências empíricas em relação à misremembering e ao caráter construtivo da 

memória episódica.  

Todavia, já se observou na presente pesquisa que há um problema em 

defender que os eventos/episódios em si constituem parte da memória 

episódica, que é o problema da cotemporalidade. Como um evento/episódio 

que já aconteceu e, portanto, não é mais realidade pode constituir um estado 

mental agora? 

 A resposta do relacionalista, como observado no tópico anterior, é 

fundamentada no eternismo. No entanto, também se observou que a 

concepção eternista é metafisicamente controversa. Desse modo, Sant’Anna 

afirma que, no momento da rememoração, o que deve ser realidade são os 

objetos híbridos e não os eventos/episódios eles mesmos. Segundo o autor, o 

evento/episódio constitui a dimensão relacional dos objetos da memória 

episódica a partir dos traços de memória, que, como já analisado no capítulo 

anterior, são as marcas neuronais provocadas pelas experiências vividas por 

uma pessoa. 
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Um traço de memória, a meu ver, é um índice referencial do evento 
original que figura no objeto representacional de uma memória. É 
porque os traços de memória funcionam como índices referenciais 
que podemos dizer que os eventos constituem os objetos da nossas 
memórias. No entanto, para deixar isso claro, devo dizer mais sobre o 
que é um índice referencial. Um índice referencial é uma coisa A que 
é responsável por apontar para a existência de outra coisa B. A pode 
apontar para a existência de B porque A é existencialmente 
dependente de B, isto é, A não teria sido o caso se B não tivesse sido 
o caso. Por exemplo, a fumaça é um índice referencial para o fogo 
porque aponta para a existência de fogo e a fumaça é 
existencialmente dependente do fogo, ou seja, supondo que haja 
fumaça se e somente se houver fogo. (SANT’ANNA, 2020, p. 21)

29
 

 

Como afirmado por Sant’Anna na citação acima, para a teoria híbrida, o 

traço de memória funciona como um índice referencial, isto é, uma coisa X que 

aponta para a existência presente ou passada de uma coisa Y, pois X seria 

existencialmente dependente de Y, assim como a fumaça se refere ao fogo por 

ser existencialmente dependente dele apesar de poder existir mesmo depois 

de o fogo não existir mais (SANT’ANNA 2020). É importante ressaltar que 

Sant’Anna não defende uma constituição material, mas sim metafísica, ou seja, 

o traço de memória é, para ele, o que constitui metafisicamente os objetos 

híbrido da memória episódica. O autor não esclarece bem o que entende por 

constituição metafísica, o que torna a compreensão dessa parte da teoria 

bastante difícil. No entanto, podemos supor que Sant’Anna está fazendo uma 

referência às quatro causas de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) apresentadas 

na Metafísica (2002).  

No texto em questão, Aristóteles afirma a existência de quatro causas: a 

causa material, que se refere ao tipo de material que constitui uma substância; 

a causa formal, que se refere ao formato, ou melhor, configuração/organização 

de uma substância; a causa eficiente, que se refere a quem ou o que produziu 

a substância; e a causa final, que se refere à finalidade da substância e/ou 

objeto. Pensando em uma estátua de argila, a causa eficiente da estátua é o 

escultor, e a causa final pode ser homenagear alguém ou enfeitar determinado 

                                                           
29

 A memory trace, as I understand it, is a referential index of the original event that figures into 

the representational content of a memory. It is because memory traces work as referential 
indexes that we can say that events constitute the content of our memories. However, in order 
to make this clear, I should say more about what a referential index is. A referential index is a 
thing A that is responsible for pointing to the existence of another thing B. A can point to the 
existence of B because A is existentially dependent on B, that is, A would not have been the 
case if B had not been the case. For example, smoke is a referential index for fire because it 
points to the existence of fire and smoke is existentially dependent on fire | i.e., assuming that 
there is smoke iff there is fire. (SANT’ANNA, 2020, p. 21) 
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espaço. As duas causas restantes, a material e a formal, são as que nos 

interessam. Desse modo, a causa material da escultura é argila e a causa 

formal o formato/configuração da estátua30.  

É aqui que podemos supor a diferença que Sant’Anna propõe entre 

constituição metafísica e material. O que constitui materialmente a estátua é a 

argila, por outro lado, o que constitui formalmente a estátua é a sua 

configuração. Portanto, Sant’Anna parece entender constituição metafísica 

como um tipo de constituição formal. A causa formal não constitui 

materialmente a estátua, no entanto, a existência da estátua depende de seu 

formato.  

Se for isso o que Sant’Anna quer dizer por constituição metafísica, 

poderíamos entender que um traço de memória constitui os objetos da 

memória episódica na medida em que faz parte da configuração de tal objeto, o 

que gera dependência existencial dos objetos da memória episódica em 

relação aos traços de memória. Além disso, a partir da dependência 

existencial, o objeto da memória episódica pode ser explicado em partes pelo 

traço de memória, como pretende Sant’Anna. Todo esse esforço tem por 

objetivo garantir o aspecto relacional dos objetos da memória sem se 

comprometer com causas e constituições materiais. 

De modo geral, a teoria híbrida se apresenta como a mescla dos 

aspectos mais vantajosos tanto do representacionalismo quanto do 

relacionalismo na tentativa de contornar os problemas que as teorias a respeito 

dos objetos, se adequando à ideia simulacional de que a memória possui um 

caráter construtivo ao mesmo passo que resguarda certa importância dos 

eventos/episódios para a memória episódica. Desse modo, trata-se de uma 

constituição híbrida porque as representações e os eventos/episódios 

constituem a memória episódica. Por fim, a teoria híbrida tem, enquanto 

principal problema, sua vagueza, além de pressuposições ousadas que 

                                                           
30

 Em conversa com Sant’Anna, foi esclarecido sentido do conceito de constituição metafísica 
pretendido pelo autor, com isso, de acordo com o autor, constituição metafísica é uma relação 
indexical entre o traço de memória e o evento. Assim, tal constituição não é material, dado que 
o evento não é parte material da memória, porém não se trata também de uma relação causal 
do tipo TCM, mas sim do que Sant’Anna chama de uma relação existencial entre a memória e 
o evento passado, pois o traço de memória depende existencialmente do respectivo evento 
passado. Sant’Anna aceita que o termo constituição metafísica não torna o seu significado 
imediatamente claro e que o termo é compatível com a interpretação apresentada aqui 
(Informação obtida em conversa por correio eletrônico com André Sant’Anna, em 08/06/2021). 
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requerem explicações complementares, pois não define com clareza 

satisfatória a relação entre objeto representacional e relacional, como a fundo 

funciona um índice referencial a partir dos traços de memória e depende de 

argumentação robusta a favor do separatismo31. 

 

7. Encaminhamentos finais do capítulo 

O capítulo dois apresentou as principais teorias a respeito dos objetos 

da memória episódica, o realismo indireto, o representacionalismo, o 

relacionalismo e a teoria híbrida. O realismo indireto é uma teoria quase não 

defendida estritamente, em decorrência de sua exigência causal mesmo diante 

de dados empíricos que contradizem causalidade entre eventos/episódios e 

memória. O que se observa é a tentativa dos defensores da própria TCM 

incorporarem aspectos simulacionais e, consequentemente, de um 

representacionalismo não realista na teoria causal de memória. 

A teoria representacionalista simulacional é bastante promissora, dado 

que consegue explicar a maneira pela qual uma representação constitui a 

memória episódica e o fenômeno da misremembering. É, também, capaz de 

servir como teoria de objeto tanto a teóricos simulacionais quanto teóricos 

causais que tentam considerar aspectos simulacionais e construtivos da 

memória episódica. Entretanto, apresenta vagueza em sua tentativa de 

distinguir estados mentais de memória em relação a confabulações/ilusões. Por 

isso, defendo a necessidade de se desenvolver uma resposta mais robusta e 

convincente sobre o problema da indistinguibilidade. 

Por sua vez, o relacionalismo/realismo direto também apresenta 

aspectos vantajosos e promissores, como uma explicação satisfatória a 

respeito da constituição dos objetos da memória episódica e uma resposta ao 

problema da indistinguibilidade capaz de diferenciar bem memórias episódicas 

de confabulação. Porém, o núcleo teórico do relacionalismo depende do 

eternismo enquanto concepção alternativa de tempo, pois, para que um 

evento/episódio passado constitua em si os objetos da memória episódica, é 

necessário que tal evento/episódio exista, sendo parte da realidade no 

                                                           
31

 É importante ressaltar que Sant’Anna se dedica a defender o separatismo em conjunto com 
Perrin e Michaelian no texto The phenomenology of remembering is an epistemic feeling 
(2020). Ainda assim, considero que tal concepção, enquanto pressuposto do hibridismo, deve 
ser mais bem aplicada no interior da teoria híbrida. 
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momento. Para isso, as noções de que o passado, presente e futuro são 

temporalmente distintos devem ser descartadas, dando lugar à concepção 

eternista. Penso que adotar concepções que dependam profundamente de 

teorias metafísicas muito delicadas, como o eternismo, seja um preço teórico 

muito alto a pagar. Além disso, o realismo direto/relacionalismo encontra 

dificuldade em explicar o recorrente fenômeno de misremembering, tornando a 

memória episódica um tipo raro. 

Como alternativa mais recente, apresentamos a teoria híbrida, 

concepção que tenta mesclar o representacionalismo e o realismo 

direto/relacionalismo com o objetivo de abranger o fenômeno de 

misremembering ao não adotar o disjuntivismo e, por outro lado, diferenciar 

memória de confabulações/ilusões. O hibridismo pode se tornar promissor e 

alcançar os dois principais objetivos apresentados acima, mas, antes disso, 

precisa desenvolver melhores explicações sobre como um objeto é 

representacional e relacional ao mesmo tempo e se dedicar ao separatismo, 

dado que a teoria é uma pressuposição importante para que o hibridismo faça 

sentido. Portanto, a vagueza e obscuridade da concepção híbrida de objetos da 

memória é a sua principal desvantagem em relação às outras teorias de 

objetos da memória. 

De modo geral, decidir qual teoria de objetos da memória melhor 

descreve a realidade não é tarefa fácil, dado que todas apresentam problemas 

significativos. Diante disso, considero que o representacionalismo simulacional 

tem vantagens mais significativas em relação às demais teorias, pois não 

depende de teorias metafísicas muito delicadas, como o eternismo, e pode se 

adequar a qualquer uma das teorias do tempo. Além disso, descreve melhor a 

realidade de acordo com os dados empíricos que evidenciam o caráter 

construtivo da memória a partir da frequência de misremembering. Portanto, 

adotarei o representacionalismo simulacional como teoria de objeto. Dessa 

maneira, o objeto da memória episódica será considerado aqui 

representacional, ou melhor, representacional simulacional/construtivo, dado 

que explica melhor a frequência de misremembering ao permitir maior 

flexibilidade aos objetos da memória episódica. Além disso, considero que a 

teoria está mais próxima às noções recentes de viagem no tempo mental e do 
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caráter construtivo da memória episódica e não depende de outra discussão 

metafísica a respeito do tempo. 

No próximo capítulo, analisaremos a fundo o embate entre continuístas e 

descontinuístas; os continuísta defendem que a memória episódica é do 

mesmo tipo mental que a imaginação, a prospecção e o pensamento 

contrafactual, afirmando a existência de diferenças apenas em grau, 

principalmente no que diz respeito à temporalidade e/ou factualidade e 

contrafactualidade. Por sua vez, os descontinuístas defendem que há uma 

distinção de tipo, e não de grau, entre a memória episódica e os demais 

pensamentos hipotéticos episódicos, ou seja, que memória episódica é um tipo 

de estado mental diferente de imaginação, prospecção e pensamento 

contrafactual.  

Defendo que a análise de tal embate deve ser feita a partir da discussão 

profunda a respeito dos objetos da memória feita no segundo capítulo, pois só 

compreenderemos a relação que a memória possui com os demais modos de 

pensamento hipotético episódico se tivermos decidido que tipo de objeto possui 

a memória. Portanto, analisaremos o debate a partir do representacionalismo 

simulacional, que foi considerada aqui a melhor teoria dentre as outras 

apresentadas. No entanto, observaremos também como o hibridismo, que pode 

ser promissor caso resolva as lacunas teóricas já indicadas, lida com o debate 

a respeito da relação entre os modos de se pensar hipoteticamente, pois 

carrega aspectos relacionais capazes de manter o status epistemológico da 

memória episódica. 
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III 

CONTINUÍSMO E DESCONTINUÍSMO:  

Possíveis resoluções para o embate 

 

1. Introdução ao debate 

Depois de analisarmos a discussão a respeito dos objetos da memória 

episódica, entendo ser importante questionar se tal objeto aproxima memória 

episódica de outros fenômenos mentais como imaginação, pensamento 

contrafactual e planejamento futuro ou se as considerações sobre o objeto 

ajudam a distingui-los. Tal questionamento é importante, dado que desde as 

contribuições de Tulving (2002) se especula que há proximidade entre memória 

episódica e imaginação. Lembro que a conclusão do presente trabalho, em 

relação às teorias sobre objeto, favorece o representacionalismo dado todas as 

suas vantagens, defendidas no fim do capítulo anterior. Dessa maneira, o 

embate entre continuístas e descontinuístas será analisado, em última 

instância, por uma perspectiva representacionalista de objeto que considera a 

teoria simulacional de rememoração como a que melhor descreve a memória 

episódica. Mas, o que está em disputa? O que caracteriza cada lado de tal 

disputa? 

O embate entre continuístas e descontinuístas é a discussão acerca da 

relação entre memória episódica e imaginação. Até as recentes descobertas 

empíricas, a concepção comumente defendida era a de que a distinção entre 

imaginação e memória episódica era muito bem demarcada. Se recordarmos 

da concepção causal de memória episódica, fica evidente que, para a maioria 

dos filósofos, memória episódica e imaginação são dois processos cognitivos 

diferentes. Contudo, após os estudos de Tulving (1983), ficou evidente que a 

relação entre esses fenômenos mentais era bem mais próxima do que se 

pensava até então. O fato da memória não ser uma ferramenta mental de 

armazenar informações adquiridas no passado, mas sim parte de um sistema 

de viagem no tempo mental, abre a possibilidade de sua aproximação com a 

imaginação (MICHAELIAN, 2016a). Com isso, o debate se abre a duas 

possibilidades de compreender a relação entre memória episódica e 

imaginação, o continuísmo e o descontinuísmo.  
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De modo geral, os descontinuístas se caracterizam por defender que 

memória episódica e imaginação são tipos diferentes de estados mentais, isto 

é, possuem uma relação descontínua por apresentarem objeto e funções 

diferentes. Por outro lado, os continuístas defendem que memória episódica e 

imaginação são estados mentais do mesmo tipo, com apenas algumas 

diferenças de grau, como temporalidade e função. É importante ressaltar que 

nossa compreensão de imaginação no presente trabalho é bastante 

fragmentária.  

Robins (2020) considera que, no presente debate, se posicionar como 

continuísta ou descontinuísta pressupõe consideração a concepção de 

memória episódica que se adota, e não de imaginação, assim, cada filósofo da 

memória, com base em sua teoria de memória, se afirma continuísta ou 

descontinuísta. De modo geral, consideramos, ao menos provisoriamente, que 

imaginação é a “representação que não almeja as coisas como elas realmente, 

atualmente e subjetivamente são” (LIAO e GENDLER, 2018, p. 1). Além disso, 

é importante evidenciar que quando dizemos imaginação, estamos nos 

referindo à imaginação episódica, ou seja, aquela imaginação sobre 

eventos/episódios pessoais de quem está imaginando, que inclui o 

planejamento futuro episódico e o pensamento contrafactual, e alguns casos 

em que se imagina episódios não pessoais, como por exemplo, ajudar uma 

outra pessoas a planejar um evento futuro. Casos de imaginação não 

episódica, como por exemplo, imaginar isoladamente um objeto qualquer como 

um mesa, não serão considerados na discussão a respeito da aproximação 

entre memória episódica e imaginação. 

Outro ponto importante é que o embate entre continuísmo e 

descontinuísmo tem tanto uma dimensão metafísica como uma dimensão 

epistemológica.  O continuísmo e o descontinuísmo metafísico discutem se 

memória episódica e imaginação são fundamentalmente, ou não, o mesmo tipo 

de estado mental e processo cognitivo. Por outro lado, o continuísmo e o 

descontinuísmo epistemológico debatem se os conhecimentos adquiridos. por 

meio da memória episódica e imaginação são epistemologicamente distintos. 

Desse modo, trataremos, na presente pesquisa, do embate metafísico entre 

continuístas e descontinuístas, dado que nos interessa se a memória episódica 

é, ou não, o mesmo tipo de estado mental que a imaginação. 
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Utilizaremos também, a compreensão de Perrin (2016), reforçada por 

Michaelian (2016b), que se refere à possibilidade de mais de uma versão do 

continuísmo e do descontinuísmo metafísico. Assim, é nos proporcionado uma 

versão moderada tanto de continuísmo quanto de descontinuísmo, e uma 

versão extrema tanto de continuísmo quanto de descontinuísmo.  

Segundo Perrin (2016), o continuísmo extremo defende que não há 

nenhuma diferença entre memória episódica e imaginação a não ser o 

direcionamento temporal, que não é suficientemente relevante, assim, memória 

episódica e imaginação são o mesmo tipo de estado mental. Por sua vez, o 

continuísmo moderado admite a existência de diferenças importantes entre 

memória episódica e imaginação, entretanto, entende que tais diferenças não 

são suficientes para afirmar que se trata de dois tipos distintos de estados 

mentais.  

Do outro lado da discussão, os descontinuístas extremos defendem que 

as diferenças entre memória episódica e imaginação são profundas, por isso, 

são estados mentais de tipos completamente distintos e incomuns. No entanto, 

os descontinuístas moderados admitem que existam semelhanças entre 

memória episódica e imaginação, o que faz com que sejam estados mentais 

comuns, mas de tipos diferentes, pois as diferenças existentes são suficientes 

para distingui-los. Tanto Perrin (2016) quanto Michaelian (2016b) defendem 

que grande parte do debate entre continuístas e descontinuístas acontece a 

partir das versões moderadas de continuísmo e descontinuísmo,  com isso, 

quando analisarmos o continuísmo e o descontinuísmo, estaremos analisando 

suas versões moderadas. 

De modo geral, o presente capítulo pretende, a partir de uma 

perspectiva representacionalista de objeto, avaliar e encontrar possíveis 

caminhos para resolução da disputa filosófica entre continuístas e 

descontinuístas. Assim (i) analisaremos os argumentos existentes a favor do 

continuísmo e do descontinuísmo; (ii) os problemas enfrentados por ambos os 

lados; (iii) a quem o representacionalismo simulacional favorece; e, por último, 

(iv) irei propor uma concepção de continuísmo fraco. 

 

2. Argumentos continuístas e descontinuístas 

2.1 Continuísmo 
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 Os principais defensores do continuísmo metafísico são Michaelian 

(2016b) e Sant’Anna (2020); os autores defendem que memória episódica e 

imaginação são estados mentais do mesmo tipo. Tal defesa se fundamenta em 

certo naturalismo por parte dos filósofos, isto é, tal descrição e compreensão 

metafísica surge de “um programa de pesquisa empírica comprovadamente 

produtivo” (ROBINS, 2020) como as pesquisas neurocientíficas e psicológicas 

de Tulving (1994), Schacter (2000), Addis (2007, 2018), dentre outros. O que 

tais pesquisas evidenciam? Evidenciam que pensamentos episódicos 

imaginativos, como a própria imaginação em geral, o pensamento contrafactual 

e o planejamento futuro, compartilham a mesma estrutura neuropsicológica 

com a memória episódica. Além disso, as pesquisas precursoras de Tulving 

(1985, 2002) com pacientes amnésicos como KC, lançaram a compreensão de 

que a memória episódica é relevante para capacidades como o planejamento 

futuro e, além disso, que as habilidades imaginativas da mente são importantes 

para a memória episódica.  

Lembremos que KC sofria amnésia episódica retrógrada e anterógrada, 

dessa maneira, não demonstrava capacidade de se lembrar de 

eventos/episódios de seu passado pessoal antes do acidente que causou sua 

amnésia, bem como, eventos/episódios vivenciados por ele depois do acidente. 

Tulving (1985) percebeu que KC apresentava significativas dificuldades de 

pensar e planejar/imaginar eventos pessoais futuros, e que não fazia sentido, 

para KC, a simples ideia de planejar o próprio futuro pessoal. De modo geral, o 

caso de KC corrobora com a concepção de viagem no tempo mental 

disseminada por Tulving (2002), pois evidencia que memória episódica e 

imaginação fazem parte da mesma estrutura neuropsicológica que, no caso, é 

dedicada a proporcionar viagens no tempo mental direcionadas temporalmente 

tanto para o passado quanto para o futuro.  

Em outro eixo de pesquisa, Addis (2018) apresenta estudos de 

neuroimagem (MAGUIRE, 2001; RUGG & VILBERG 2013; SCHACTER E 

ADDIS 2007) que evidenciam as regiões do cérebro ativadas tanto na 

rememoração episódica quanto em exercícios imaginativos, como o 

planejamento futuro. Com isso, se percebe empiricamente que muitas regiões 

comuns são ativadas quando as pessoas submetidas aos testes devem 

lembrar e imaginar.  
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Addis (2018) afirma que regiões como lobos temporais mediais, córtex 

parietal, córtex parietal lateral inferior e córtex parietal lateral, fazem parte de 

uma rede comum para os processos cognitivos de se lembrar e imaginar. 

Atualmente, tais regiões em conjunta interação são conhecidas como DMN 

(defaut mode network/rede de modo padrão), pois há evidências de que são 

responsáveis pelos processos neurocognitivos da memória episódica e a 

imaginação. 

Segundo os continuístas, sua posição descreve bem a relação entre 

memória episódica e imaginação por estar de acordo com tais pesquisas 

empíricas, além disso, se adéqua bem à teoria de viagem no tempo mental e à 

teoria da simulação. Desse modo, os continuístas defendem que memória 

episódica e imaginação são funções de uma mesma estrutura neurocognitiva 

dedicada a viajar no tempo mental. Por sua vez, a teoria da simulação explica 

que o processo de rememoração é um processo reconstrutivo/simulacional 

que, por fazer parte da estrutura de viagem no tempo mental, reconstrói de 

maneira plausível como provavelmente teria sido um determinado 

evento/episódio do passado pessoal de quem lembra.  

É importante ressaltar que meu enforque é na versão moderada do 

continuísmo, ou seja, que admite diferenças entre memória episódica e 

imaginação. Portanto, as diferenças que dizem respeito à ativação frequente de 

algumas regiões em apenas um dos processos, o direcionamento temporal e a 

carga fenomenológica que pode se alterar, são entendidas como diferenças de 

grau e não de tipo (MICHAELIAN, 2016b). Para os continuístas, o 

compartilhamento da mesma estrutura neuropsicológica, a viagem no tempo 

mental e o caráter construtivo/simulacional da memória episódica, são 

suficientes para a afirmação de que memória episódica e imaginação se 

configuram como o mesmo tipo de estado mental. Assim, as diferenças 

expressam apenas a pluralidade de processos exercidos a partir do sistema de 

viagem no tempo mental. Antes de nos dedicarmos aos problemas do 

continuísmo, analisemos a seguir os argumentos favoráveis ao 

descontinuísmo. 

 

2.2 Descontinuísmo 
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O descontinuísmo defende que memória episódica e imaginação são 

tipos distintos de estado mental. Assim, é intuitivo pensar que se o continuísmo 

está sustentado pelas descobertas empíricas mais recentes a respeito da 

memória episódica, bem como, pelas teorias da simulação e da viagem mental 

no tempo, o descontinuísmo nega tais sustentações. Entretanto, não 

necessariamente se posicionar como descontinuísta corresponde a negar a 

teoria da simulação, a teoria de viagem no tempo mental e os programas de 

pesquisa empírica comprovadamente produtivos que são utilizados pelos 

continuístas (ROBINS, 2020).  

É certo que perspectivas clássicas de rememoração como a TCM e o 

relacionalismo de objeto vão se opor ao continuísmo por, de modo geral, 

defenderem que memória episódica é um tipo de estado mental bastante 

distinto de outros tipos de estado mental como a imaginação. Contudo, é 

preferível e prolífico que nos atentemos ao descontinuísmo moderado de 

autores que estejam se utilizando de bases comuns ao continuísmo, tanto em 

ciência quanto em filosofia, dado que, a partir de uma perspectiva 

representacionalista, tais concepções são mais fortes e plausíveis. Na presente 

pesquisa os representantes de tal grupo serão Dennis Perrin (2016) e Sarah 

Robins (2020); ambos consideram importantes todos os dados empíricos que 

sustentam o continuísmo, além disso, estão comprometidos, em parte, com a 

teoria de viagem no tempo mental e o caráter construtivo/simulacional da 

memória episódica. 

Robins (2020) argumenta que o naturalismo não permite concluir 

imediatamente o continuísmo, dado que existe uma pluralidade de programas 

empíricos bem-sucedidos, dessa maneira, é possível conceber um 

descontinuísmo que também seja naturalista. Segundo a autora, para defender 

um descontinuísmo naturalista é preciso definir uma concepção de memória 

episódica que não esteja comprometida com a ideia de lembrança bem-

sucedida, pois, como já visto, as concepções científicas evidenciam o caráter 

construtivo da memória e a normalidade que haja lembrança malsucedida. 

Desse modo, Robins (2020) lança mão ao conceito de parecer lembrar, isto é, 

um correlato de lembrança que não implica sucesso: 

[...] "parecer se lembrar... ocorre quando uma pessoa tem uma 
representação mental ocorrente, cujos objetos visam uma 
representação em seu passado pessoal." Nesse estado psicológico, a 
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pessoa se sente como se estivesse se lembrando de um evento do 
passado; ela pensa estar lembrando episodicamente. O estado 
identificado aqui é para ser familiar com a experiência cotidiana. 
(ROBINS, 2020, p. 9)

32
 

 
 A partir da concepção de parecer lembrar, Robins argumenta que 

parecer lembrar é um tipo diferente de estado mental em relação à imaginação, 

dado que parecer lembrar e imaginar possuem funções/atitudes 

completamente distintas. Para tal, Robins se utiliza da distinção entre objeto e 

atitude, em que os objetos são aquilo que o estado mental significa/representa, 

e a atitude33 é a postura tomada em relação ao significado ou representação 

(ROBINS, 2020). Tomando tal distinção como amplamente aceita, Robins 

afirma que a atitude de parecer se lembrar é o compromisso com a aquisição 

de conhecimento a respeito do passado; consequentemente, o parecer lembrar 

é episódico, quando o objeto da tal atitude é a respeito do passado pessoal do 

sujeito que parece se lembrar. Dessa maneira, parecer se lembrar 

episodicamente é diferente de outros modos de parecer lembrar em relação 

aos objetos, como o parecer se lembrar semanticamente, que se dá quando os 

objetos de parecer lembrar for a respeito de fatos gerais transmitidos 

linguisticamente. No entanto, segundo a autora, é preciso notar que parecer se 

lembrar episodicamente possui a mesma atitude geral de parecer se lembrar 

semanticamente, pois possuem a mesma postura diante dos objetos, ou seja, 

ambos modos se comprometeram com a aquisição de conhecimento a respeito 

do passado.  

Por outro lado, sustenta Robins (2020), a atitude da imaginação é tratar 

os objetos como fictícios, portanto, mesmo que os objetos de parecer se 

lembrar e imaginar sejam o mesmo, como por exemplo, a representação de 

“um dia de férias na praia”, a atitude diante de tal objeto é diferente. Assim, a 

postura de parecer lembrar episodicamente diante da representação “um dia de 

férias na praia” é de obtenção de conhecimento a repeito do passado pessoal, 

                                                           
32

  […] “seeming to remember…occurs when a person has an occurrent mental representation, 
the content of which targets a representation in her personal past.” In this psychological state, a 
person feels as if she is remembering an event from her past; she takes herself to be 
remembering episodically. The state identified here is meant to be one familiar from everyday 
experience. (ROBINS, 2020, p. 9) 
33

 Não está evidente o que Robins (2020) quer dizer por atitude, desse modo, podemos supor 
que ela esteja se referindo à atitude psicológica em relação aos objetos proposicional do 
estado mental em questão. Assim, a atitude psicológica em relação à memória seria diferente 
da atitude psicológica da imaginação. 
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já a postura da imaginação diante da mesma representação é trata-la como 

fictícia. Analisaremos tais argumentos na próxima seção, antes, observemos o 

argumento descontinuísta de Perrin (2016). 

 Perrin (2016) oferece um argumento descontinuísta fundamentado em 

um conceito bastante importante para aqueles que, assim como ele, defendem 

a concepção de viagem no tempo mental e teoria da simulação, a saber, o 

conceito de autonoesis. A autonoesis é, como já observado nas duas primeiras 

seções da presente pesquisa, uma das marcas da memória episódica, pois é a 

consciência do eu no tempo subjetivo. Perrin defende que nem todos os casos 

de imaginação requerem consciência autonoética, assim, a imagem visual de 

um evento pode até ter sido adquirida a partir de uma memória episódica para 

o planejamento futuro de um evento semelhante, mas isso não requer que a 

autonoesis tenha sido absorvida da memória episódica. Pensemos no caso de 

termos que levar uma criança pequena para vacinar, possuímos memórias 

vívidas de termos nos vacinado na infância, dessa maneira, a partir das 

imagens adquiridas da memória, podemos antecipar/planejar os 

acontecimentos da vacinação da criança sem que tal 

antecipação/planejamento futuro possua consciência autonoética.  

Além disso, de acordo com Perrin (2016), o processo que origina a 

autonoesis em casos de memória episódica é distinto do processo que origina 

autonoesis em casos de imaginação. Tal diferença se dá na medida em que o 

processo de autonoesis na memória episódica é subpessoal, ou seja, há certo 

automatismo, pois mesmo que o indivíduo conclua que o evento/episódio 

lembrado não pertence ao seu passado pessoal, continuará sentindo como se 

fosse pertencente. No caso da imaginação, o processo de autonoesis se dá de 

modo pessoal, ou seja, deliberado, dado que o indivíduo quando, por exemplo, 

planeja o futuro delibera que aquele evento/episódio no futuro pertence a ele 

(PERRIN, 2016). De modo geral, a conclusão de Perrin é de que a imaginação 

não contém necessariamente consciência autonoética, e quando contém, o 

processo de autonoesis é distinto. 

 Tanto Perrin (2016) quanto Robins (2020) apresentam outros 

argumentos favoráveis ao descontinuísmo, entretanto, considerei aqui aqueles 

que reconheci como mais relevantes e fortes a partir de uma perspectiva 
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representacionalista simulacional. Analisaremos na próxima seção, os 

problemas do continuísmo e do descontinuísmo. 

 

3. Problemas do continuísmo e do descontinuísmo 

 

Realizarei a apresentação dos problemas enfrentados pelo continuísmo 

e pelo descontinuísmo em uma única seção, a fim de conectar os problemas e 

apresentar às suas possíveis soluções, bem como, encaminhar quem melhor 

descreve a relação entre memória e imaginação. Ressalto que tanto o 

continuísmo quanto o descontinuísmo, apresentados anteriormente, são 

moderados, isto é, os continuístas admitem certas dessemelhanças entre 

memória e imaginação, e, por sua vez, os descontinuístas admitem certas 

semelhanças entre memória e imaginação. Comecemos pelo descontinuísmo. 

 Em primeiro lugar, o descontinuísmo não apresenta uma descrição 

satisfatória do pensamento contrafactual, tal fato é um problema se 

compreendermos que a habilidade de pensar como um evento/episódio do 

passado pessoal poderia ter sido diferente, exige profundos exercícios 

imaginativos. Dessa maneira, ao ignorar o pensamento contrafactual, acabam 

ignorando ao menos uma das relações contínuas da memória para com a 

imaginação (MICHAELIAN, 2016b) e, consequentemente, não descrevendo 

bem a relação entre memória e imaginação. Em segundo lugar, Robins (2020) 

lança mão da diferença entre atitude e objeto para evidenciar a existência de 

dessemelhanças de atitude muito importantes em relação à memória e à 

imaginação, dado que a memória e a imaginação requerem posturas distintas 

sobre os objetos. Mesmo admitindo que haja assimetria entre a atitude da 

memória e a atitude da imaginação, é possível reafirmar o continuísmo com 

base na simetria dos objetos que é admitida por Robins (2020), já que a autora 

considera que mesmo os objetos sendo o mesmo a atitude é distinta. Com isso 

os continuístas podem argumentar que a diferença de atitude não configura 

que memória e imaginação sejam diferentes tipos de estado mental, mas sim, 

que existe uma diferença de grau entre memória e imaginação, ou seja, 

aspectos distintos de um mesmo tipo de estado mental. Um fator importante 

em relação ao problema do argumento de Robins, é como estados mentais 

com a mesma atitude estão distantes em relação à aspectos fenomenais e 
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neuropsicológicos, como por exemplo, a memória episódica e a memória de 

trabalho. De modo geral, a pressuposição de que a simetria ou assimetria da 

atitude é mais importante do que a simetria ou assimetria dos objetos, leva ao 

enfraquecimento do argumento de Robins (2020), visto que a evidente simetria 

entre os objetos de memória e imaginação podem ser o fundamento da relação 

contínua entre memória e imaginação. Além disso, adeptos da teoria de viagem 

mental no tempo e da teoria simulacional, podem defender que a atitude 

primordial é a atitude de viajar mentalmente no tempo, com isso, imaginar e 

lembrar se configurariam como funções de tal atitude.  Dessa maneira, o 

argumento de Robins não é suficiente para desbancar o continuísmo, mas 

pode enfraquecê-lo. Observemos agora os problemas do continuísmo. 

O argumento descontinuísta de Perrin (2016) é um grande problema 

para a concepção continuísta, já que lança mão do conceito de autonoesis, 

conceito este, muito importante para teóricos simulacionais e continuístas como 

Michaelian (2016b). Com isso, ao evidenciar que imaginação não 

necessariamente exige consciência autonoética, Perrin oferece um argumento 

que fortalece a concepção de que a relação entre memória e imaginação é 

assimétrica, pois falta no exercício imaginativo aquilo que caracteriza a 

memória episódica como tal. Michaelian (2016b), por sua vez, defende que é 

possível oferecer uma resposta ao problema/argumento levantado por Perrin 

(2016).  

De acordo com Michaelian, nem todos os casos de memória episódica 

exigem autonoesis; existem casos patológicos em que os indivíduos possuem 

a memória episódica intacta, mas não possuem autonoesis, isto é, são capazes 

construir representações a respeito de seu passado pessoal, entretanto, não 

sentem que os eventos/episódios representados pertencem a eles 34 . Além 

disso, Michaelian argumenta que Perrin (2016) pretende, equivocadamente, 

condenar todas as relações simétricas entre imaginação e memória a partir de 

poucos casos em que não se encontra autonoesis no exercício imaginativo. 

Para ele, é preciso definir que tipo de exercício imaginativo é esse, bem como, 

                                                           
34

 É provável que Michaelian (2016b) esteja se referindo ao caso descrito por Klein e Nichols 
(2012) em Memory and the sense of personal identity. O problema é que o caso em que 
supostamente o indivíduo apresenta memória episódica sem autonoesis não é fundamentado 
em uma pesquisa empírica profunda, mas sim em relatos. Naturalmente, a resposta de 
Michaelian teria mais força se ele fizesse referência a dados neuro-cognitivos que apoiassem 
os relatos.  
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em que circunstância é assimétrico em ralação à memória episódica, pois a 

grande maioria dos casos apresenta consciência autonoética. Dessa forma, 

Michaelian evidencia, em primeiro lugar, que não é certa a crença de que as 

memórias episódicas necessariamente contêm consciência autonoética. Em 

segundo lugar, mesmo que se admita a necessidade de autonoesis em 

memória episódica, não é honesto que se condene a maioria dos casos em 

que os exercícios imaginativos apresentam consciência autonoética e, 

consequentemente, uma relação contínua com a memória episódica.  

No entanto, mesmo que se admita a defesa de Michaelian, Perrin 

poderia questionar a diferença que, segundo ele, existe entre o processo de 

autonoesis na memória episódica e o processo de autonoesis na imaginação; 

na seção anterior, percebemos que, para Perrin, enquanto a autonoesis na 

memória episódica é subpessoal, na imaginação o processo é pessoal. 

Michaelian admite que o processo de autonoesis na memória episódica pode 

ser subpessoal, mas discorda que o processo subpessoal não possa também 

gerar autonoesis no caso da imaginação, ou melhor, não está evidente que a 

imaginação e a memória episódica manifestem dois processos diferentes de 

autonoesis. Portanto, segundo Michaelian, é bem possível que um processo 

subpessoal gere autonoesis em memória episódica e imaginação, já que é 

mais parcimonioso que apenas um mecanismo seja o responsável pela 

autonoesis do que dois mecanismos (MICHAELIAN, 2016b).  

Concluo, em relação aos problemas do continuísmo, que Perrin (2016) 

impõe fortes problemas para continuístas moderados, dado que as respostas 

de Michaelian (2016b) se configuram mais como suposições que diminuem a 

força dos problemas, do que efetivas respostas. Analisaremos na próxima 

seção, o que os problemas que afligem tanto continuístas quanto 

descontinuístas proporcionam enquanto caminhos e possíveis soluções ao 

impasse. 

 

4. Resoluções para o embate 

 

Não é tarefa fácil encontrar resoluções para o embate entre continuístas 

e descontinuístas, ou, ao menos, decidir qual das duas concepções descreve 

melhor a relação entre memória episódica e imaginação. Verificamos na seção 
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anterior, que tanto continuísmo quanto descontinuísmo apresentam problemas 

e fraquezas argumentativas. Por um lado, os descontinuístas estão 

desfavorecidos em relação aos indícios empíricos que fundamentam o 

continuísmo moderado de Michaelian (2016b); por outro lado, os continuístas 

precisam enfrentar os argumentos descontinuístas de Robins (2020) e Perrin 

(2016) que, a meu ver, enfraquecem significativamente as razões continuístas. 

Como propor uma solução para tal impasse? 

A partir de uma perspectiva representacionalista simulacional, ou seja, 

de uma concepção de objetos da memória episódica que seja 

representacionalista e esteja de acordo com a teoria simulacional 35  de 

rememoração, é bastante plausível favorecer o continuísmo por ao menos duas 

razões. A primeira diz respeito ao fato de que a memória episódica é de caráter 

construtivo/simulacional o que, consequentemente, evidencia a importância da 

imaginação para construir/simular eventos/episódios do passado pessoal do 

indivíduo que lembra. A segunda razão se refere, como observamos no 

primeiro capítulo, ao fato de que a memória episódica é necessária para 

exercícios imaginativos como o planejamento futuro. Assim, a relação entre 

memória episódica e imaginação se configura como continuísta, já que o objeto 

da memória episódica é representacional, e que tais representações são 

constituídas a partir de um processo construtivo/simulacional que só é possível 

a partir do sistema de viagem no tempo mental. Porém, mesmo que o 

representacionalismo simulacional favoreça o continuísmo, não é possível 

ignorar os problemas levantados contra o continuísmo. 

Para avaliar a possibilidade de defender ou não o continuísmo, é 

importante rever os problemas apontados por Robins (2020) e Perrin (2016), 

bem como, os argumentos de defesa feitos por Michaelian (2016b). O 

problema apontado por Robins (2020) em relação à diferença de atitude entre 

memória episódica e imaginação pode ser entendido como um problema 

menor, pois penso que a diferença de atitude nos leva a uma diferença de grau 

entre memória episódica e imaginação, e não uma diferença de tipo de estado 

mental. Considero a possibilidade de defender que memória episódica e 

                                                           
35

 É importante ressaltar que nem todos os teóricos simulacionais e adeptos da concepção de 
viagem no tempo mental são continuístas, como por exemplo, Perrin (2016) que é adepto de 
tais concepções, mas é descontinuísta. 
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imaginação possuem a mesma atitude de viajar mentalmente no tempo, ou 

melhor, de pensar hipoteticamente, dado que, segundo a concepção defendida 

pela teoria da viagem mental no tempo, a memória episódica é apenas um dos 

modos de pensar hipoteticamente. Desse modo, a atitude, isto é, a postura 

tanto da memória episódica quanto da imaginação em relação ao conteúdo, é 

de pensar hipoteticamente no tempo passado ou futuro o conteúdo em 

questão. Com isso, memória episódica e imaginação podem ser simétricas 

tanto em atitude quanto em objeto. Ainda sim, mesmo admitindo as diferenças 

apresentadas por Robins (2020), não se exclui o fato do objeto ser o mesmo e, 

consequentemente, de existir continuidade entre memória episódica e 

imaginação ao menos em conteúdo. Pondero que tal continuidade se 

enfraquece até que se tenha uma resposta melhor desenvolvida ao argumento 

de Robins (2020). 

Por sua vez, os argumentos de Perrin (2016) são problemas mais 

significativos para o continuísmo, uma vez que tocam em um ponto sensível 

para praticamente todos os continuístas, o conceito de autonoesis. Ao colocar 

em dúvida a necessidade de autonoesis em alguns casos de imaginação, 

Perrin acaba enfraquecendo e restringindo uma possível relação contínua entre 

memória episódica e imaginação. Além disso, ao defender que o processo de 

autonoesis é diferente entre memória episódica e casos de imaginação que 

apresentam consciência autonoética, ele torna conturbada a relação de 

continuísmo até entre memória episódica e casos de imaginação que 

contenham autonoesis. Na tentativa de não admitir os argumentos de Perrin, 

Michaelian (2016b) , defende que (ii) assim como em imaginação, não são 

todos os casos de memória episódica que exigem consciência autonoética; e 

que (ii) não é evidente que o processo subpessoal de autonoesis não possa ser 

responsável tanto por memória episódica quanto por imaginação. Compreendo 

que as respostas de Michaelian podem até indicar caminhos para que elabore 

bons argumentos contra Perrin, porém, não são decisivos. 

Por um lado, se encontra um descontinuísmo com poucas evidências 

empíricas ao seu favor e com argumentos que enfraquecem o continuísmo 

moderado. Por outro lado, encontramos um continuísmo que descreve bem a 

relação entre memória episódica e imaginação com base em evidências 

empíricas e enfrenta problemas que enfraquecem o continuísmo moderado.  
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Diante de tal cenário, proponho um continuísmo que leve em conta as 

limitações impostas principalmente por Perrin (2016), ou seja, um continuísmo 

que admita a relação contínua entre memória episódica e imaginação em 

apenas alguns casos, ou melhor, na maioria dos casos relevantes como 

planejamento futuro em que se tenha autonoesis e em casos de pensamento 

contrafactual. Chamarei tal continuísmo de continuísmo fraco, pois percebo que 

as evidências empíricas como as pesquisas neurocientíficas e psicológicas de 

Tulving (1994), Schacter (2000), Addis (2007, 2018) apontam para o 

continuísmo e que, consequentemente, o continuísmo é a concepção que 

melhor descreve a relação entre memória episódica e imaginação, porém, não 

me esquivo de admitir que o continuísmo entre memória episódica e 

imaginação não abrange a totalidade dos pensamentos hipotéticos episódicos.  

De modo geral, o continuísmo é fraco por pretender defender apenas a 

relação contínua entre a memória episódica e a maioria dos casos de 

imaginação que são relevantes, isto é, que sejam episódicos e possuam 

autonoesis.  Alguém pode argumentar que o continuísmo fraco é equivalente 

ao que poderíamos chamar de descontinuísmo fraco, ou seja, um 

descontinuísmo que esteja interessado em apenas defender que nem todas as 

relações entre memória episódica e imaginação são contínuas e/ou que 

determinados casos de imaginação são assimétricos em relação à memória 

episódica. Defendo que não há equivalência, visto que existem mais razões 

empíricas e argumentativas para favorecer o continuísmo, visto que as 

pesquisas empíricas (ADDIS, 2018) evidenciam uma relação contínua entre 

memória episódica e imaginação, além disso, o continuísmo descreve melhor 

de que modo o pensamento contrafactual, que é um exercício imaginativo, 

integra a relação contínua entre memória episódica e imaginação. Portanto, 

compreendo que os argumentos descontinuístas de Robins (2020) e Perrin 

(2016) são suficientes para enfraquecer o continuísmo moderado e reascender 

o debate, mas não são suficientes para colocarem o descontinuísmo moderado 

em vantagem. Por fim, afirmo que existem mais razões positivas em favor do 

continuísmo, mas que tal continuísmo precisa, por causa de significativos 

problemas, adotar uma versão fraca. Outro argumento contrário à proposta de 

continuísmo fraco é em relação ao descontinuísmo entre as possibilidades de 

imaginação, isto é, ao admitir o argumento de Perrin (2016) que estabelece 
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distinção entre imaginação que possui autonoesis e imaginação que não 

possui, eu admitiria que imaginação com autonoesis e imaginação sem 

autonoesis são estados mentais distintos. Respondo que a possibilidade de 

distinções como essas não precisam ser consideradas um problema, dado que 

assim como existem diferentes tipos de memória, existem também diferentes 

tipos de imaginação.  

Por fim, recorro à leitura de Robins (2020) quanto à falta de engajamento 

por parte dos filósofos da memória em relação aos trabalhos específicos sobre 

a natureza da imaginação. Ora, descrever a relação que há entre memória e 

imaginação não pode se dar apenas com base em concepções sobre memória, 

dessa maneira, discussões contemporâneas sobre imaginação como as feitas 

e organizadas por Amy Kind (2016), devem ser consideradas fundamentais 

para o melhor desenvolvimento do debate entre continuístas e descontinuístas, 

e possibilidades de resolução do debate como a proposta, que aqui foi exposta, 

de um continuísmo fraco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De modo geral, analisamos, no primeiro capítulo, a multiplicidade de 

conceitos das discussões a respeito da memória episódica. Concluímos que 

diante das opções teóricas a respeito da rememoração, a teoria de viagem no 

tempo mental aliada à teoria da simulação possui vantagens por apresentar 

descrições metafísicas parcimoniosas, em relação às evidências empíricas 

sobre memória episódica, e, consequentemente, argumentos mais sólidos. 

No segundo capítulo, diante das três possibilidades teóricas a respeito 

dos objetos da memória episódica, defendi que, por mais difícil que seja a 

discussão, o representacionalismo dos teóricos simulacionais é a concepção 

que mais apresenta vantagens de descrição e argumentação, dado que as 

outras duas possíveis candidatas dependiam de complexas concepções 

filosóficas exteriores ao debate sobre memória.  

Por último, argumentei, no terceiro capítulo que tanto o continuísmo 

quanto o descontinuísmo apresentam significativos problemas, entretanto, 

defendi que o continuísmo encontra mais razões para se estabelecer como a 

concepção que melhor descreve a relação entre memória episódica e 

imaginação, desde que, diante de argumentos descontinuístas relevantes, se 

adote um continuísmo fraco, ou seja, um continuísmo que se limite a defender 

a continuidade entre memória episódica e imaginação em relação à maioria 

dos casos, que são os que consideramos relevantes, casos esses, em que a 

imaginação apresenta autonoesis. Por fim, seguindo Robins, sugeri que as 

discussões a respeito da relação entre memória e imaginação não sejam 

decididas apenas a partir do que compreendemos por memória, isto é, que se 

atente para discussões sobre a natureza da imaginação. 
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