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1 INTRODUÇÃO 
É o conjunto de transformações sensoriais operadas em nossos cérebros que nos coloca em contato com o mundo. É, no entanto, o conjunto de nossas ações que decide entre nossa permanência ou deleção desse mesmo mundo. Nos primatas, em particular nos seres humanos, a percepção visual constitui-se na principal fonte de informações sobre o ambiente. Portanto, dada sua importância na aquisição de conhecimento e emissão de respostas comportamentais, a dicotomia percepção-ação tem sido extensamente investigada nos últimos anos, sob o ponto de vista neurofisiológico.  

2 VIAS VISUAIS 
Desde os anos 60 do século passado, tem sido proposta a existência de dois circuitos (vias) neurais de processamento sensorial, relativamente distintos e independentes, responsáveis por aspectos complementares da função visual (Schneider, 1969). O desenvolvimento desses estudos revelou a existência de uma via visual que se localiza mais ventralmente ao longo de suas projeções no córtex cerebral (via ventral), enquanto outra (via dorsal) projeta-se mais dorsalmente ao longo das áreas corticais (Ungeleider & Minsky, 1982). Baseado em sólidas evidências evolutivas, psicofísicas e clínicas, recentemente foi proposta uma dicotomia funcional entre essas duas vias: a via ventral, filogeneticamente mais recente, incumbe-se de operações neurais que levam à percepção visual consciente e à construção de representações do mundo exterior; já a via dorsal tem o papel primordial de processar informações sensoriais responsáveis pela emissão de movimentos, participando no planejamento e execução de ações visualmente guiadas (Goodale & Milner, 1992; Milner & Goodale, 1995). Embora essa dicotomia não deva ser tomada como absoluta, e interações fisiologicamente significativas dessas duas vias ocorram ao longo de suas projeções corticais, dela emerge a distinção conceitual entre saber o quê (papel atribuído à via ventral) e saber como (papel da via dorsal). Essa distinção torna-se ainda mais flagrante com o estudo de pacientes neurológicos, portadores de lesões caprichosas ao longo de uma dentre essas duas vias visuais. Por exemplo, pacientes com lesões ao longo da via dorsal apresentam deficiências ao realizarem uma tarefa motora simples (ataxia óptica), embora demonstrem uma percepção normal do mundo visual; ao contrário, portadores de lesões que comprometem a via ventral apresentam déficits perceptivos (agnosias), embora possam desempenhar uma tarefa motora de forma relativamente precisa, guiada por estímulos visuais que esses pacientes negam enxergar (podemos dizer, grosso modo, que esses pacientes não precisam “ver” para “agir”).  
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Figura 1: O esquema representa as duas vias de processamento visual. Ambas originam-se na retina e projetam-
se para o córtex visual primário (V1). A partir daí, a via dorsal dirige-se ao córtex parietal posterior, enquanto a 

via ventral segue rumo ao córtex temporal inferior. 

3 CONSEQÜÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS 
O sucesso alcançado pela nova abordagem sobre o papel funcional das duas vias visuais, proposta por Milner e Goodale, deu origem a diversas análises teóricas que vêm buscando explorar as conseqüências epistemológicas dessas descobertas. Baseada em uma outra interpretação da organização das vias visuais, discutida acima, foi proposta a dicotomia rotulada de semântico-pragmática (Jeannerod, 1997). A via ventral, responsável pelos processos de identificação e categorização visuais de um objeto, associa-se ao conteúdo semântico atribuído a um percepto. Já a via dorsal oferece, de forma pragmática, as informações extraídas de um objeto visual aos circuitos envolvidos na organização da ação. Andy Clark propõe que devemos mudar nossa caracterização do papel funcional da experiência visual consciente e abandonar o que ele classifica como “pressuposto do controle baseado na experiência” (Clark, 2001). Ele sugere o desacoplamento da percepção visual consciente dos sistemas de controle da ação – a ação seria apenas indiretamente controlada pela percepção. Consciência, memória e razão emergiriam como um grupo funcionalmente unificado, enquanto a execução “on-line” da atividade motora dependeria de outros tipos de recursos, filogeneticamente mais antigos.  Michael Anderson sugere que, frente à descoberta das duas vias, devemos tratar o sujeito epistemológico como mais complexo e epistemicamente mais “poroso” do que se supôs até o momento (Anderson, 2006). Os seres humanos seriam abertos para o mundo via múltiplos canais, cada um operando de acordo com sua própria lógica e de acordo com suas próprias regras epistêmicas. Já foi notada, também, a existência de fortes paralelos entre esse processamento dual da informação visual e as diversas teorias psicológicas da percepção. Joel Norman, por exemplo, tenta reconciliar e unificar abordagens ecológicas e construtivistas da percepção visual, relacionando o funcionamento da via dorsal a abordagens ecológicas, e o funcionamento da via ventral a abordagens construtivistas (Norman, 2001).  
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Nossa proposta é a de que existe uma dicotomia de essência semelhante nos alicerces da prática científica, onde também podemos observar a busca por um conteúdo explanatório (semântico) justaposto a um caráter empírico (pragmático). Uma teoria científica poderia ser comparada à construção sensorial que emerge em nossas vias visuais, sendo que a via ventral, responsável pela geração de um percepto, constituiria o conteúdo explanatório, representacional, de um mundo exterior; já a via dorsal, incumbida de suprir as guias visuais necessárias à emissão de um movimento, corresponderia ao caráter empírico, instrumental, de interação com esse mesmo mundo. Essa metáfora pode ser-nos útil em várias questões, como veremos adiante. 
4 O PAPEL DA EVOLUÇÃO 

Constatamos que muitas ações motoras prescindem da construção de uma representação perceptiva dos objetos sobre os quais incidem: executar uma tarefa relativamente simples, depois de ter sido suficientemente aprendida, é um exemplo cotidiano; outro exemplo, mais raro e significativo, é o comportamento de pacientes, portadores de lesões ao longo da via ventral, que conseguem executar uma ação motora satisfatória ainda que neguem a percepção visual do mundo exterior. Por meio da metáfora aqui proposta, essa constatação nos levaria à adoção de uma postura instrumentalista em relação às teorias científicas: se não é necessário ver para agir, a atividade prática não dependeria obrigatoriamente da explanação teórica. Adotando, no entanto, um prisma evolucionário em nossa abordagem neurofisiológica, podemos questionar a mera existência de uma via visual ventral, em particular, ou da construção consciente de complexas estruturas perceptivas, em geral. Se essa construção existe, foi selecionada evolutivamente por suas vantagens adaptativas, ao menos como epifenômeno cogente de uma atividade neural útil ao organismo. Nossa metáfora nos remete, imediatamente, às eventuais vantagens do conteúdo explanatório de uma dada teoria, bem-sucedida não apenas por critérios pragmáticos derivados de seu caráter empírico e preditivo. Deveríamos, portanto, abrir mão de uma postura estritamente instrumentalista-pragmática frente às teorias científicas. 
5 SUBDETERMINAÇÃO TEÓRICA 

Indo um passo adiante, lembramos do caráter individual e mutável da percepção sensorial, que não só depende, a um mesmo tempo, dos observadores que a engendram, mas também, em um mesmo observador, do momento em que se efetiva. A plasticidade de nosso sistema nervoso conduz a uma diversidade de perceptos gerados a partir de um mesmo estímulo, não havendo a garantia (e tampouco a necessidade) de uma relação biunívoca entre o conjunto de objetos sensoriais e o possível conjunto de objetos perceptivos (o que é exatamente a razão de ser das ilusões visuais, onde um exemplo significativo é oferecido pelo cubo de Necker). Esse fato, conhecido como fenômeno visual multi-estável (demonstrado por meio de figuras ambíguas e rivalidade binocular), tem sido exaustivamente demonstrado por experimentos neurofisiológicos e psicofísicos (para revisões, ver Leopold e Logothetis, 1999; Blake e Logothetis, 2002). Em nossa metáfora, a inexistência de uma relação bijetora, “um para um”, entre o conjunto de objetos do “mundo real” e aquele do “mundo percebido”, encontra um paralelo na equivalência explanatória de múltiplas teorias, eventualmente incompatíveis e subdeterminadas pelos dados observacionais disponíveis.  A partir dessas considerações, deveríamos, também, abrir mão de uma atitude estritamente realista quanto ao conteúdo explanatório das teorias científicas. Tal como uma percepção, uma explanação teórica (e também as entidades que ela recruta) não deveria ser tomada como uma representação fiel e única do mundo exterior, mas uma representação contextual e útil, dentre muitas possíveis. A objetividade e o realismo das teorias poderiam, assim, ser comparados à objetividade e realismo das percepções no que se refere ao seu papel gerador de ações adaptativas; percepções “verídicas” (e o próprio critério de verdade) seriam chanceladas, fundamentalmente, pelo valor adaptativo que 
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conferem aos organismos, resultando em um critério realista, ainda que não-epistêmico, na medida em que permite rótulos de “verdadeiro” ou “falso” (equivalentemente, “adaptativo” ou “não-adaptativo”) independentemente da linguagem ou do observador. Em síntese, um percepto ou uma teoria poderia, temporariamente, receber o rótulo de “verdadeiro” ou “real” na medida em que permite a elaboração de ações (no caso de um percepto) ou de predições (no caso de uma teoria) cujos resultados se confirmam, de forma adaptativa ou útil, frente aos critérios utilizados naquele lugar e naquele momento (o que poderíamos chamar de “verdade circunstancial”).  
6 REFUTAÇÃO POPPERIANA 

No entanto, frente a novas informações que vão se acumulando (novos fenômenos observados, novas tecnologias), os critérios mudam, e com eles muda o nível de exigência para se rotular de verdadeiro um percepto ou uma teoria. Manchas brancas em um raio-X antes “vistas” como um artefato passam a ser “vistas” como uma patologia; manchas que são idênticas para o aluno iniciante irão se tornar sinais radiológicos “visivelmente” distintos, com algum tempo de experiência. Esse exemplo ilustra como os nossos perceptos vão sendo “refutados”, em um sentido popperiano, à medida que vão se tornando obsoletos com a aquisição de novas informações. Continuamos a “ver” um objeto do mesmo jeito enquanto suas predições vão se confirmando, mas passamos a questioná-lo quando observações adicionais refutam suas predições (por exemplo, quando outras constatações, nas quais acreditamos, refutam a previsão de que o raio-X era normal)1. 
7 INCOMENSURABILIDADE 

Como o ambiente encontra-se em constante transformação, novos desafios são constantemente impostos não só a um mesmo indivíduo, ao longo de sua trajetória ontogenética, mas também às espécies, em sua trajetória filogenética. Logo, não é surpreendente que informações sejam constantemente adicionadas e excluídas da lista de critérios que validam um dado percepto, conduzindo a refutações de perceptos que deixam de ser válidos (“verdadeiros”), e à sua substituição por outros que fornecem previsões mais adequadas. Além disso, não há por que esperarmos que perceptos antigos possam ser comparados aos atuais: o pesquisador experiente acha graça de sua ingenuidade quando, como ainda um aluno, não era capaz de distinguir as “manchas” em um raio-X. Não há razão para se comparar os dois perceptos gerados pelo mesmo objeto, em duas épocas diferentes da vida desse pesquisador: esses dois perceptos são “incomensuráveis”, possuindo conteúdo semântico e valor pragmático muito distintos. A passagem de uma percepção a outra a partir de um mesmo objeto (“incomensuráveis” entre si), é análoga à “quebra de paradigmas” kuhniana, observada em uma revolução científica. O próprio Kuhn ressaltou esse ponto diversas vezes em seu The structure of scientific 
revolutions (Kuhn, 1962, principalmente no capítulo 9) e mesmo depois (Kuhn, 2000, capítulo 1). 
8 DE METÁFORA A ISOMORFISMO 

A presente metáfora pode ser reconhecida como uma proposta naturalizada ou cognitivista frente à epistemologia. E uma possível conjectura é a de que, mais que uma metáfora, o presente paralelo possa constituir-se em um isomorfismo entre a arquitetura anátomo-funcional de nosso sistema sensorial e a fundação epistemológica da prática científica. Como isomorfismo, esse paralelo permitiria um trânsito bidirecional entre os modelos inerentes ao processamento perceptivo e aqueles inerentes à conceituação 
                                                      
1 Não é nosso objetivo, aqui, analisar a distinção popperiana entre os Mundos 1, 2 e 3 (Popper, 1972), sobretudo as relações 
entre o Mundo 2 (das percepções subjetivas ou dos estados mentais) e 3 (das teorias cientificas em si mesmas). Na verdade, 
a única distinção levada em conta no presente contexto é entre a realidade exterior e sua representação interior. Essas 
representações – levadas a cabo pela via ventral – abrangeriam desde os mais simples perceptos (como a representação de 
uma cadeira) até os grandes sistemas teóricos.    
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da atividade científica. Se útil, esse isomorfismo ofereceria a possibilidade de, ao se refinarem (ou refutarem) modelos fisiológicos que abordam a integração sensório-motora, refinarem-se (ou refutarem-se) também modelos descritivos, ou mesmo normativos, que visam oferecer uma maior compreensão da atividade científica. 
9 REALISMO E INSTRUMENTALISMO 

Quando vemos um objeto (uma cadeira, por exemplo) somos compelidos a atribuir uma óbvia realidade àquele objeto (já que podemos explorá-lo com outros sentidos, tocando-o, por exemplo). Como o objeto é concreto, impenetrável, ganha o status de “real”. Isso é bastante útil do ponto de vista adaptativo, pois quando um de nossos antepassados considerava um leão como algo “real”, certamente estava em vantagem adaptativa em relação a um colega seu, mais cético e anti-realista, que considerava o leão apenas um “recurso instrumental” inventado por nossos “modelos teóricos falíveis e temporários”. Certamente muitos céticos do passado foram devorados por “entidades fictícias” que existiam apenas em um “contexto instrumentalista”. Mas, se um leão é real, será um gene também real? E o que dizer da realidade de um fóton? Uma sugestão que pode ser proposta, e em nada definitiva, é que devemos fazer uma distinção entre o mundo “lá fora” e o mundo “como o percebemos”. Se nos dermos conta que não há outro acesso ao mundo “lá fora” exceto pelos nossos sentidos, a “concretude” e a “solidez” da cadeira no exemplo acima continuam sendo construções de nosso sistema sensorial, e a própria categoria “cadeira” na qual incluímos o objeto percebido é uma invenção da experiência humana. Não devemos negar a existência de “algo” que produz a ativação de nossos receptores sensoriais na retina e na pele, mas devemos questionar (e eventualmente negar) a “realidade” da categoria “cadeira” como tendo uma existência independente do nosso aprendizado e da nossa particularíssima maneira de enxergar o mundo. Um mesmo objeto, o que quer que ele seja, poderá pertencer a uma infinidade de diferentes categorias, dependendo do observador (cuja observação é sempre “contaminada” pelas teorias adquiridas ao longo de suas histórias filogenética e ontogenética), e, portanto, poderá assumir muitas diferentes “realidades”. Essas realidades podem ser “incomensuráveis”, quando comparadas por diferentes observadores, ainda que pertençam à mesma espécie (imagine um religioso fervoroso e um cientista agnóstico discutindo a origem do universo ou da vida na Terra). De qualquer forma, ainda que a “realidade” de uma entidade ou de uma teoria possa ser questionada e relativizada ao observador, devemos considerar que uma dada “realidade” possa ser superior a outra, quanto à eficiência adaptativa que confere ao observador que a adota. Mais uma vez, podemos admitir a existência de diferentes “realidades circunstanciais”, cuja escolha não é arbitrária, mas definida por critérios pragmáticos (adaptativos).  À luz dessa discussão, podemos conceber que, em vez de um julgamento definitivo que viesse banir ou coroar quer a postura realista, quer a instrumentalista, o paralelo aqui proposto possa servir para escrutinar a interação recíproca dessas posturas filosóficas, da qual, talvez, dependa o progresso da jornada científica. Ou seja, da mesma forma que observamos, neurofisiologicamente, uma necessária interação dos extremos percepção-ação, podemos conceber, como também epistemologicamente necessária, a interação das atividades empírica e explanatória, ou das posturas instrumentalista e realista. 
10 META-INDUÇÃO PESSIMISTA 

Ao longo da escala filogenética, animais mais simples são capazes de reagir eficientemente a estímulos do meio. No entanto, maior eficiência é obtida quando um animal se antecipa a potenciais estímulos relevantes do ambiente, a partir de estímulos precedentes, ou “pistas”, que o habilitam a predizer a ocorrência de situações futuras. A capacidade de predição depende da construção de “modelos” que permitam a “simulação” de diferentes possíveis situações, modelos esses construídos a 
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partir da relação causal entre “entidades” que, de alguma forma, refletem o ambiente. Logo, a capacidade cognitiva de atribuir “realidade” a entidades e às suas inter-relações dinâmicas (uma “teoria”) foi algo provavelmente selecionado favoravelmente pelo processo evolutivo. Do ponto de vista evolutivo, como já discutimos acima, torna-se óbvio que a constante transformação do ambiente impõe aos organismos a necessidade de continuamente adaptarem suas percepções (“teorias”) desse mesmo ambiente e reciclarem seus perceptos (“entidades”). Logo, em função de novos desafios e com a aquisição de novas informações, é natural supor que “entidades” e “teorias”, úteis em um dado contexto, possam deixar de sê-lo, enquanto outras entidades serão “inventadas” e incorporadas em novas “teorias”, as quais irão substituir as que foram refutadas. Dessa forma, sob um prisma biológico, a constante sucessão de “teorias” (e de suas respectivas “entidades”) pode ser considerada o modus operandi do sistema nervoso, elevando o conceito de “meta-indução pessimista” ao status de mecanismo natural e desejável da função neural. 
11 CONCLUSÃO 

Constatamos que a dicotomia ventral-dorsal inerente ao sistema visual, que aqui discutimos, pode generalizar-se para além do sistema sensorial, englobando aspectos muito gerais de nossa relação com o mundo. De suas bases sensoriais, passando por construções perceptivas e integrações cognitivas, podemos conceber sua extensão até a gênese de estruturas epistemológicas. Dessa forma, a atividade científica poderia ser encarada como uma complexa elaboração de processos cognitivos, por sua vez fundamentados em mecanismos intrinsecamente perceptivos e sensoriais: de um lado, observaríamos uma atividade explanatória, representacional, e de alicerces predominantemente realistas (análoga ao conteúdo próprio das percepções conscientes que construímos a partir de objetos sensoriais); de outro lado, observaríamos uma atividade empírica, pragmática, e de caráter majoritariamente instrumental (análoga ao conteúdo característico das ações inconscientes que emitimos a partir de guias sensoriais). Essa argumentação fortalece a conjectura de um verdadeiro isomorfismo, em vez de simples metáfora, entre os mecanismos neurais subjacentes à dicotomia percepção-ação, própria da neurofisiologia, e a estrutura epistemológica subjacente à dicotomia realismo-instrumentalismo, própria da filosofia da ciência. 
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