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A questão central
Há diferença entre lembrar e imaginar? 

Diferentes teorias da memória nos fornecem diferentes respostas 

– e diferentes maneiras de entender a pergunta.



A fronteira entre memória e imaginação como um problema
Alguns problemas filosóficos são técnicos e estão afastados das 

considerações típicas do senso comum. Por exemplo, as pessoas 

em geral não costumam se importar com a questão sobre a 

natureza do conhecimento.

O problema da distinção entre lembrar e imaginar é diferente. A 

questão é viva mesmo quem nunca se interessou e nem se 

interessa por filosofia.



Foco 
Nos ocuparemos principalmente da memória episódica. 

Lembramos episodicamente quando temos uma experiência 

autonoética com viagem no tempo subjetivo para o passado 

pessoal no mundo atual (Sant’Anna 2018). 

Sant’Anna, André. 2018. “The Hybrid Contents of Memory.” Synthese, March. 

https://doi.org/10.1007/s11229-018-1753-4. 

https://doi.org/10.1007/s11229-018-1753-4


Principais famílias de teorias contemporâneas da memória
Teorias causais da memória

Teorias híbridas da memória

Teorias pós-causais da memória



Teorias causais da memória
Causalismos clássico (Martin & Deutscher 1966) e neoclássico 

(Bernecker 2010). A teoria pode ser equipada com add-ons: 

● Teoria dos traços distribuídos: Traz um esclarecimento sobre 

a natureza do armazenamento encefálico de informação 

(Sutton 1998). 

● Causalismo procedural: Propõe uma modificação do objeto 

dos vínculos causais – processos encefálicos em vez de 

conteúdos mentais (Perrin 2016; 2018).



Causalismo clássico (Martin & Deutscher 1966)
Um agente lembra (em vez de imaginar) quando: 

1. Condição de acurácia: Representa o passado com o mínimo 

de acurácia, 

2. Condição de experiência passada: Experienciou 

(perceptualmente ou introspectivamente) o passado em 

primeira mão, e 

3. Condição de causalidade: Há vínculo causal entre conteúdos 

da experiência passada e a representação presente. 

Martin, Charles Burton, and Max Deutscher. 1966. “Remembering.” The Philosophical Review 75 (2): 161–96. 

http://www.jstor.org/stable/2183082. 

http://www.jstor.org/stable/2183082


O problema da lembrança ignorante (ignorant remembering)
Exemplo clássico: O caso do pintor (Martin & Deutscher 1966, 

167). 

Digamos que o agente tenha, no presente, uma experiência que 

lhe parece imaginativa. No entanto, esta experiência é verdadeira, 

e foi causada da maneira apropriada (Bernecker 2010, 276).

Para um causalista, é uma lembrança (em vez de uma 

imaginação).

Bernecker, Sven. 2010. Memory: A Philosophical Study. Oxford: Oxford University Press.



Causalismo neoclássico (Bernecker 2010)
Aprofundamento de Martin & Deutscher (1966). 

● Requisito de identidade pessoal (quem lembra experienciou), 

● é possível lembrar sem acreditar, 

● causação mnêmica requer traços mnêmicos, 

● o ambiente representado na memória é passado em vez de 

presente, 

● memória tem que ser verdadeira (do que se deu externamente) e 

autêntica (fiel à experiência passada), podendo haver menos 

informação recordada no presente do que experienciada no 

passado.



Teoria dos traços distribuídos
As condições causalistas são suficientes para distinguir lembrar 

de imaginar. No entanto, é preciso deixar claras duas coisas. 

Primeiro, que os vínculos causais envolvem traços mnêmicos.

Segundo, que os traços mnêmicos são distribuídos em vez de 

localizados (Sutton 1998). 

Sutton, John. 1998. Philosophy and Memory Traces: Descartes to Connectionism. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. https://philpapers.org/archive/SUTPAM-2.pdf. 

https://philpapers.org/archive/SUTPAM-2.pdf


Distribuição e reconstrução
Localizados ou espalhados? Traços mnêmicos são distribuídos 

em vez de localizados.

Transmitido ou reconstruído? Na ocasião da evocação, o 

conteúdo codificado é reconstruído em vez de ter sido 

transmitido.

Ou seja, lembrar não é reproduzir passivamente o que foi 

codificado – mesmo sendo o caso que aquilo que foi lembrado 

no presente foi causado por aquilo que foi experienciado no 

passado (Michaelian & Robins 2018, 21). 



Princípios explicadores da transformação do conteúdo da 
memória

● Seleção

● Abstração

● Interpretação

● Integração

● Reconstrução 

12



Princípio de seleção
De todos os estímulos sensoriais e atencionais, apenas alguns 

poucos são selecionados para codificação.

Ou seja, apenas alguns poucos estímulos são, de fato, aprendidos 

(Alba e Hasher 1983; Michaelian 2011, 325; James 2017). 

Alba, Joseph W., e Lynn Hasher. 1983. “Is Memory Schematic?” Psychological Bulletin 93 (2):203–31. 

http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba & hasher.pdf. 

James, Steven. 2017. “Epistemic and Non-Epistemic Theories of Remembering.” Pacific Philosophical Quarterly 

98 (S1):109–27. https://doi.org/10.1111/papq.12157. 

Michaelian, Kourken. 2011. “Generative Memory.” Philosophical Psychology 24 (3):323–42. 

https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623. 
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http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba
https://doi.org/10.1111/papq.12157
https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623


Princípio de abstração
O significado da informação aprendida ou codificada é abstraído 

dos aspectos sintáticos e lexicais da informação (Alba e Hasher 

1983; Michaelian 2011, 325; James 2017). 

Alba, Joseph W., e Lynn Hasher. 1983. “Is Memory Schematic?” Psychological Bulletin 93 (2):203–31. 

http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba & hasher.pdf. 

James, Steven. 2017. “Epistemic and Non-Epistemic Theories of Remembering.” Pacific Philosophical Quarterly 

98 (S1):109–27. https://doi.org/10.1111/papq.12157. 

Michaelian, Kourken. 2011. “Generative Memory.” Philosophical Psychology 24 (3):323–42. 

https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623. 
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http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba
https://doi.org/10.1111/papq.12157
https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623


Princípio de interpretação
Informações armazenadas na memória semântica que se 

mostram relevantes são evocadas quando uma experiência 

anterior é lembrada (Alba e Hasher 1983; Michaelian 2011, 325; 

James 2017). 

Alba, Joseph W., e Lynn Hasher. 1983. “Is Memory Schematic?” Psychological Bulletin 93 (2):203–31. 

http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba & hasher.pdf. 

James, Steven. 2017. “Epistemic and Non-Epistemic Theories of Remembering.” Pacific Philosophical Quarterly 

98 (S1):109–27. https://doi.org/10.1111/papq.12157. 

Michaelian, Kourken. 2011. “Generative Memory.” Philosophical Psychology 24 (3):323–42. 

https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623. 
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http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba
https://doi.org/10.1111/papq.12157
https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623


Princípio de integração
É formada uma representação de caráter holístico a partir das 

informações selecionadas, abstraídas e interpretadas (Alba e 

Hasher 1983; Michaelian 2011, 325; James 2017). 

Alba, Joseph W., e Lynn Hasher. 1983. “Is Memory Schematic?” Psychological Bulletin 93 (2):203–31. 

http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba & hasher.pdf. 

James, Steven. 2017. “Epistemic and Non-Epistemic Theories of Remembering.” Pacific Philosophical Quarterly 

98 (S1):109–27. https://doi.org/10.1111/papq.12157. 

Michaelian, Kourken. 2011. “Generative Memory.” Philosophical Psychology 24 (3):323–42. 

https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623. 
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Princípio de reconstrução
A informação holística e integrada é a base para a reconstrução 

do que pode ter acontecido (Alba e Hasher 1983; Michaelian 

2011, 325; James 2017). 

Alba, Joseph W., e Lynn Hasher. 1983. “Is Memory Schematic?” Psychological Bulletin 93 (2):203–31. 

http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba & hasher.pdf. 

James, Steven. 2017. “Epistemic and Non-Epistemic Theories of Remembering.” Pacific Philosophical Quarterly 

98 (S1):109–27. https://doi.org/10.1111/papq.12157. 

Michaelian, Kourken. 2011. “Generative Memory.” Philosophical Psychology 24 (3):323–42. 

https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623. 

17

http://www.csuchico.edu/~nschwartz/alba
https://doi.org/10.1111/papq.12157
https://doi.org/10.1080/09515089.2011.559623


Causalismo procedural
As condições causalistas (neo)clássicas são necessárias e suficientes para 

explicar a diferença entre lembrar e imaginar.

No entanto, aquilo que é causado pela experiência passada é o processo de 

evocação, não o conteúdo evocado. A causalidade que explica porque um 

caso é de lembrança e outro caso é de imaginação é de processo, não de 

representação. 

No nível da performance, usualmente a diferença entre lembrar e imaginar 

se vê por efeitos de fluência (Perrin 2016; 2018). 

Perrin, Denis. 2016. “Asymmetries in Subjective Time.” In Seeing the Future: Theoretical Perspectives on 

Future-Oriented Mental Time Travel, edited by Kourken Michaelian, Stanley B. Klein, and Karl K. Szpunar, 

39–61. Oxford: Oxford University Press. 

Perrin, Denis. 2018. “A Case for Procedural Causality in Episodic Memory.” In New Directions in the Philosophy 

of Memory, edited by Kourken Michaelian, Dorothea Debus, and Denis Perrin. London: Routledge.



Qual a diferença entre memória e imaginação? 
Para um causalista (neo)clássico, quando a experiência presente 

(1) é causada pela experiência passada e (2) envolve uma 

representação minimamente acurada do que foi experienciado 

naquela ocasião passada o que se dá é memória em vez de 

imaginação. 

Assim, há imaginação quando (1) não há vínculo causal entre 

experiência passada e recordação presente ou (2) a representação 

presente do que foi experienciado no passado é muito inacurada. 



O que é uma teoria híbrida da memória?
Uma teoria causal da memória trata as condições apresentadas 

por M&D como suficientes para distinguir entre lembrar e 

imaginar.

Uma teoria híbrida da memória trata as condições apresentadas 

por M&D como necessárias mas não suficientes para distinguir 

entre lembrar e imaginar (Michaelian & Robins 2018, 19). 

Michaelian, Kourken, and Sarah K. Robins. 2018. “Beyond the Causal Theory? Fifty Years after Martin and 

Deutscher.” In New Directions in the Philosophy of Memory, edited by Kourken Michaelian, Dorothea Debus, 

and Denis Perrin, 13–32. London: Routledge. https://philpapers.org/rec/MICBTC. 

https://philpapers.org/rec/MICBTC


Teorias híbridas da memória
Teoria causal-epistêmica: Envolve a aceitação do causalismo (neo)clássico e 

propõe a relevância epistêmica uma condição necessária a mais para distinguir 

entre memória e imaginação (Debus 2010). 

Teoria causal-autonoética: Envolve a aceitação do causalismo (neo)clássico e 

propõe a consciência autonoética como uma condição necessária a mais para 

distinguir entre memória e imaginação (Klein 2015). 

Teoria causal-autonoética funcionalista: Parte de uma teoria causal-epistêmica/ 

causal-autonoética. Um estado mental de um tipo que usualmente 

desempenha o papel funcional (esquema input → black box → output) de ter 

sido causado por experiência prévia (input) e ser ocasionadora de crença 

sobre o passado pessoal (output) é um caso de memória (Fernández 2018). 



De volta ao problema da lembrança ignorante
Digamos que o agente tenha, no presente, uma experiência que 

lhe parece imaginativa. No entanto, esta experiência envolve 

representação acurada de um evento vivenciado no passado, e foi 

causada da maneira apropriada por este evento (Bernecker 2010, 

276).

Para um causalista (neo)clássico, é uma lembrança (em vez de 

uma imaginação). Para um causal-epistemista não (Debus 2010).

Debus, Dorothea. 2010. “Accounting for Epistemic Relevance: A New Problem for the Causal Theory of Memory.” 

American Philosophical Quarterly 47 (1): 17–29. http://www.jstor.org/stable/40606900. 

http://www.jstor.org/stable/40606900


O requisito da relevância epistêmica
Para um causalista (neo)clássico, um caso de lembrança 

ignorante diz respeito a uma lembrança (em vez de uma 

imaginação), pois a informação é acurada e foi causada 

apropriadamente. 

Para um causal-epistemista não, pois o agente não tem disposição 

de formar crenças sobre sua vida passada a partir do que 

representa no presente. Falta um elemento necessário para 

distinguir entre lembrar e imaginar: a relevância epistêmica da 

experiência supostamente mnêmica, mas imaginativa.  



Qual a diferença entre memória e imaginação? 
Para um causal-epistemista, quando a experiência presente (1) é 

causada pela experiência passada, (2) envolve uma representação 

minimamente acurada do que foi experienciado naquela 

experiência passada e (3) há relevância epistêmica da experiência 

evocada, há lembrança. 

Assim, há imaginação quando (1) não há vínculo causal entre 

experiência passada e recordação presente, (2) a representação 

presente do que foi experienciado no passado é muito inacurada ou 

(3) a experiência evocada não tem relevância epistêmica para o 

agente. 



Teoria causal-autonoética da memória
Lembrança requer (1) a satisfação das condições causalistas e 

também (2) consciência autonoética (Klein 2015). 

Tese inspirada no que Tulving descobriu entre 1972 e 1983. 

Memória episódica não pode ser mera posse de conhecimento 

contextualizado – o que, onde, quando. Critério www (what, 

where, when) não distingue memória episódica de memória 

semântica. 

Klein, Stanley B. 2015. “What Memory Is.” Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science 6 (1): 1–38. 

https://doi.org/10.1002/wcs.1333. 

https://doi.org/10.1002/wcs.1333


Qual a diferença entre memória e imaginação? 
Para um causal-autonoeticista, quando a experiência presente (1) é 

causada pela experiência passada, (2) envolve uma representação 

minimamente acurada do que foi experienciado naquela 

experiência passada e (3) há autonoese, o que se dá é memória em 

vez de imaginação. 

Assim, há imaginação (em vez de lembrança) quando (1) não há 

vínculo causal entre experiência passada e recordação presente, (2) 

a representação presente do que foi experienciado no passado é 

muito inacurada ou (3) não se dá uma experiência autonoética 

(como no caso do paciente KC). 



Do causal-epistêmico ao causal-autonoético e vice-versa
“[…] the involvement of autonoesis in remembering explains the 

subject’s tendency to believe that remembered events occurred.” 

(Michaelian & Robins 2018, 20)

“[…] episodic memory should be understood as a distinctive 

epistemic attitude taken toward an event simulation. […] the 

contents of human episodic memory are often constructed in the 

service of the explicit justification of such beliefs.” (Mahr & 

Csibra 2018, 1)

Mahr, Johannes B., and Gergely Csibra. 2018. “Why Do We Remember? The Communicative Function of 

Episodic Memory.” Behavioral and Brain Sciences 41 (January): e1. https://doi.org/10.1017/S0140525X17000012. 

https://doi.org/10.1017/S0140525X17000012


Funcionalismo 
Não é necessário vínculo causal entre uma ocorrência de 

experiência passada e uma ocorrência de evocação. 

No entanto, se (1) tende a haver vínculo causal entre um certo 

tipo de experiência subjetiva passada e um certo tipo de 

experiência subjetiva presente e (2) este tipo de experiência 

tende a causar crença sobre o passado pessoal, então a ocorrência 

de uma experiência presente deste tipo pode ser considerada 

como sendo a ocorrência de uma lembrança (Michaelian & 

Robins 2018, 24)



Bases do funcionalismo: As propriedades da memória
Dão forma a nossas crenças sobre nossos passados pessoais.

O sistema mnêmico é reconstrutivo em vez de preservativo. 

Tem que haver uma relação confiável entre o tipo de estado 

mental presente e o tipo de vivência que o agente experienciou 

no passado (Fernández 2018, 63). 

Fernández, Jordi. 2018. “The Functional Character of Memory.” In New Directions in the Philosophy of 

Memory, edited by Kourken Michaelian, Dorothea Debus, and Denis Perrin, 52–72. London: Routledge. 



Mérito do funcionalismo
Estabelece, de maneira clara, a relação apropriada entre 

requisitos causais e requisitos epistêmicos. Esquema funcional:

experiência passada → processamento de informação (black box) 

→ crença sobre o passado pessoal

Este esquema deveria ser respeitado mesmo por uma teoria que 

apresentasse um mecanismo em vez de uma black box. 



Mecanismo ou black box?
No funcionalismo, não se investiga as propriedades intrínsecas de 

um certo tipo de mecanismo encefálico que produz um certo 

tipo de estado mental.

Em vez disso, foca-se em um perfil funcional/causal, e aceita-se 

como sendo de um certo tipo qualquer fenômeno que realize este 

perfil – havendo a possibilidade de múltipla realizabilidade 

(Fernández 2018, 63). 



Qual a diferença entre memória e imaginação? 
Para um funcionalista, há lembrança quando uma experiência 

passada é de um tipo que, via processamento encefálico de 

informação, tende a produzir crença sobre o passado pessoal. 

Assim sendo, um agente imagina em vez de lembrar quando (1) a 

experiência passada é inexistente ou do tipo inadequado 

(princípio garbage in, garbage out), ou (2) o processamento de 

informação é falho ou é de um tipo que não tende a produzir 

crença sobre o passado pessoal. 



Teorias pós-causais da memória
Teorias causais são diacrônicas. O simulacionismo, a principal 

teoria pós-causal, envolve a tese que a memória é um poder 

sincrônico. A informação lembrada é produzida no momento da 

evocação. 

Assim sendo, não é necessário haver um vínculo causal 

apropriado entre experiência passada e representação presente 

(Michaelian 2016). 



Teoria pós-causal da memória
Simulacionismo 



Simulacionismo 
Há evidências neurobiológicas que lembrar e imaginar são 

realizados pelas mesmas estruturas encefálicas que geram 

experiências com conteúdos do mesmo tipo. 

Há duas diferenças entre lembrar e imaginar. Primeiro, a 

orientação temporal do lembrar se volta para o passado. 

Segundo, o processo de lembrar é confiável – dá resultados 

usualmente acurados, ainda que não seja causado pelo que se 

experienciou no passado pessoal (Michaelian 2016). 

Michaelian, Kourken. 2016. Mental Time Travel: Episodic Memory and Our Knowledge of the Personal Past. 

Cambridge, MA: The MIT Press.



Qual teoria escolher?
Entre causal e pós-causal? Causal. O causalismo procedural é 

mais ajustado a teorias empíricas que o simulacionismo 

(Schacter 2019).

Entre causalismo (neo)clássico e híbrido? Híbrido. Autonoese é 

chave – mas enriquecendo com o causalismo procedural e 

aprendendo com o causalismo funcionalista. 

Schacter, Daniel L. 2019. “Implicit Memory, Constructive Memory, and Imagining the Future: A Career 

Perspective.” Perspectives on Psychological Science 14 (2): 256–72. https://doi.org/10.1177/1745691618803640. 

https://doi.org/10.1177/1745691618803640
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