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Resumo
Neste artigo apresento e discuto a solução do faz de conta, de Kendall Walton, para o 
paradoxo da ficção. Na primeira secção, apresento o paradoxo da ficção, pondo em evi-
dência a tensão entre as nossas crenças a respeito da natureza das personagens ficcio-
nais e as emoções que sentimos em resposta às situações que atravessam nas histórias a 
que pertencem. Na segunda secção apresento a solução do faz de conta, segundo a qual 
as nossas reacções emocionais às situações de personagens ficcionais se explicam em 
termos da nossa subscrição de um princípio de simulação. Na terceira e última secção 
defendo que esta solução não é convincente. Concluo com uma sugestão modesta a 
respeito do que creio ser uma linha de resposta mais plausível ao paradoxo da ficção.
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1. Introdução: O Que é o Paradoxo da Ficção?

Os escritores de ficção procuram com frequência transmitir verda-
des salientes sobre o estado do mundo nas suas obras. Soeiro Pereira 
1. Este artigo foi realizado com o apoio da bolsa de doutoramento FCT UI/BD/153708/2022.
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Gomes, por exemplo, procurou sensibilizar os leitores de Esteiros para 
as degradantes condições de vida a que estavam sujeitas as inúmeras 
crianças que podia ver, da janela do seu quarto, a trabalhar na apanha 
do barro, nos estreitos canais do Rio Tejo, em troca de um salário mi-
serável. Como tal, em Esteiros encontramos a história de João, uma 
criança que sonhava ser médica, mas se viu forçada a trabalhar numa 
fábrica que dava emprego a outras crianças pobres (tais como Sagui, 
Gineto ou Gaitinhas), para ajudar a sua família a subsistir.3

Tal como pretendia Soeiro Pereira Gomes, é por meio do reconhe-
cimento das injustiças a que estão sujeitas as personagens de Esteiros 
que os leitores são sensibilizados a reconhecer as injustiças a que es-
tavam sujeitas as crianças que viviam então situações análogas às que 
são descritas nesta história. Cada um de nós reage emocionalmente não 
só às situações que as pessoas humanas vivem no mundo real (i.e., ao 
que é verdadeiro no mundo), mas também às situações que as persona-
gens vivem nas histórias ficcionais às quais pertencem (i.e., ao que é 
verdadeiro numa história).

Os leitores de Anna Karenina, por exemplo, não são insensíveis 
ao crescente desespero manifestado por Anna Karenina à medida que 
o Conde Alexei Vronsky, seu amante, se vai afastando dela. Quando 
lemos Anna Karenina, sentimo-nos angustiados pelo tormento que a 
conduz ao suicídio, fazendo-a saltar para a linha do comboio. Esta é 
uma emoção real, que sentimos genuinamente. Mas é também uma 
emoção peculiar, pois sabemos perfeitamente que Anna Karenina não 
passa realmente por nenhuma das situações que nos são descritas na 
sua história, pois ela não existe.

Os leitores de Anna Karenina estão quase sempre cientes de terem 
em mãos uma história ficcional. Embora aí encontrem a descrição de 
um suicídio, não acreditam que esse evento ocorreu de facto. Os leito-
res sabem que a Anna Karenina da história não representa uma pessoa 
individual, que é o tipo de criatura capaz de realmente saltar para uma 
linha de comboio. Sabem que não há um sítio para o qual se possam 
dirigir que seja a linha do comboio onde Anna Karenina se suicidou. 
O suicídio de Anna Karenina ocorre apenas na história a que Anna 
Karenina pertence.

Se assim é, porém, como pode o tormento de Anna Karenina an-
gustiar-nos? Como podemos sentir comiseração por alguém em cuja 
existência não acreditamos e que, como tal, não poderia ter vivido as 
situações cuja descrição suscita a nossa pena? Este género de casos deu 
origem ao célebre quebra-cabeças a que os filósofos se referem como 
paradoxo da ficção, que pode ser formulado por meio das seguintes 
3.  Depois de Gaibéus (1939), de Alves Redol, Esteiros (1941) é uma das mais emblemáticas obras do 
primeiro período de afirmação do neo-realismo na literatura portuguesa.
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três premissas, inicialmente plausíveis, mas em última análise incom-
patíveis:

1. Temos emoções acerca de situações e personagens ficcio-
nais.

2. Para termos emoções acerca de alguém ou de uma situa-
ção, temos de acreditar nas proposições que descrevem esse 
alguém e essa situação.

3. Não acreditamos nas proposições que descrevem situações 
e personagens ficcionais.4

O problema a que os filósofos têm procurado dar resposta é o de 
explicar como evitar a conclusão absurda, que resultaria da verdade 
conjunta destas premissas, de que temos e não temos emoções acerca 
de situações e personagens ficcionais. Que premissa(s) devemos rejei-
tar? E por que razão devemos rejeitá-la(s)?

Foi Platão quem pela primeira vez notou o caráter problemático 
das nossas atitudes psicológicas em resposta à ficção. Em Íon (535 b-e), 
Sócrates pergunta à personagem epónima, um recitador profissional de 
poesia épica, se este está no seu perfeito juízo quando se emociona com 
os feitos dos heróis gregos na poesia que recita, ou se a sua alma é antes 
levada a crer que se encontra ela mesma numa dessas situações ficcio-
nais. Em notável concordância com a hipótese de loucura sugerida por 
Sócrates, responde Íon o seguinte: “Quando recito algo lamentável, os 
meus olhos transbordam de lágrimas, e quando recito algo assustador 
ou terrível, o meu cabelo fica eriçado de medo e tenho um aperto no 
coração.”5 Íon assevera a realidade das nossas reacções emocionais a 
situações e personagens ficcionais. Esta é a primeira sustentação histo-
ricamente relevante da primeira premissa do paradoxo da ficção.6

Foi, porém, apenas a partir da publicação do célebre artigo de Co-
lin Radford, “How Can We Be Moved by the Fate of Anna Karenina?” 
que se deu início ao debate em torno do paradoxo da ficção nos termos 
em que aqui o apresentei.7 Segundo Radford, as emoções que sentimos 

4.  Esta versão do paradoxo da ficção foi apresentada por Gregory Currie (1990). Para outras formula-
ções, cf. Jerrold Levinson (1997: 38), Peter Lamarque e Stein Olsen (2004: 298) e Eva-Maria Konrad 
(2018: 194).
5.  Allen (1986: 15).
6.  Este problema surge também nas Confissões (3.2.), de Santo Agostinho.
7.  Radford (1975). Esta solução foi posteriormente clarificada por Radford (cf. 1977).
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em resposta às situações de personagens ficcionais são irracionais, in-
coerentes e inconsistentes.8 Esta é, por isso, conhecida como a solução 
irracionalista.9

O que sustenta a conclusão de Radford é a sua crença de que a 
premissa (2) exprime uma verdade normativa sobre a racionalidade das 
nossas reacções emocionais: uma emoção, sentida por um sujeito em 
resposta a uma situação experienciada por alguém ou algo é racional se 
e só se esse sujeito acredita que existe de facto esse alguém ou algo. Só 
podemos ser racionais e sensibilizados pela trágica situação de alguém 
se acreditarmos que essa pessoa existe e que está realmente a passar 
por uma situação trágica.10 Segundo a premissa (2), para termos uma 
emoção acerca da situação de alguém, temos de acreditar nas propo-
sições que descrevem essa situação. Quando temos emoções acerca 
da situação de personagens ficcionais, porém, parece ser precisamente 
a crença na existência do objeto da nossa emoção que está ausente. 
Aceitando (com Sócrates e Íon) que não é razoável negar que temos, 
de facto, este género de emoções, Radford subscreve a premissa (1) e 
conclui simplesmente que estas emoções são irracionais.

O mais evidente problema levantado por esta solução é o de que 
não só parece não resolver genuinamente o paradoxo, como até reforça 
a sua gravidade. Segundo Radford, dado que reagimos emocionalmen-
te a situações de personagens ficcionais sem acreditarmos que alguém 
tenha realmente passado por elas, estas reacções emocionais são irra-
cionais. Mas daqui segue-se muito pouco. As fobias, por exemplo, são 
emoções irracionais, que surgem em desadequação com a evidência 
disponível, sendo indesejáveis e devendo ser tratadas. Contudo, não é 
isto o que parece suceder com as nossas reacções emocionais a situa-
ções e personagens ficcionais. Talvez à exceção de Sócrates, ninguém 
diria que estas emoções são indesejáveis e muito menos que devem ser 
tratadas. Tudo depende da conceção de racionalidade que Radford tem 
em mente. Mas Radford não é claro a este respeito.

Embora a solução irracionalista de Radford tenha sido pouco in-
fluente, teve o claro mérito de convencer a generalidade dos filósofos 
de que as nossas reacções emocionais à ficção têm um caráter espe-
cificamente problemático. Tal tese deu origem a um vasto conjunto 
de propostas de solução para o paradoxo da ficção. Neste artigo, con-
centrar-me-ei na mais influente resolução para o paradoxo da ficção: a 
solução do faz de conta, apresentada por Kendall Walton em “Fearing 

8.  Radford (1975: 75, 248).
9.  Esta terminologia é de Jerrold Levinson (1997). Em certo sentido, esta ideia de Radford é um eco da 
sugestão de Sócrates de que Íon poderia não estar no seu perfeito juízo quando se emocionava com os 
feitos heroicos que recitava.
10.  Cf. Radford (1975: 78).
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Fiction”11 e suplantada pela discussão que faz da mesma em Mimesis 
as Make-Believe.12 Na próxima secção, apresentarei detalhadamente 
esta solução e, na última, discutirei as duas principais objeções a que 
está sujeita.

2. A Solução do Faz de Conta

Walton introduz a sua discussão do paradoxo da ficção por meio 
de um exemplo sugestivo, ao qual o seu nome veio a ficar indelevel-
mente associado:

Carlos está a ver um filme de terror sobre uma terrível criatura viscosa. Ele enco-
lhe-se na cadeira à medida que esta se arrasta pelo chão lenta, mas implacavelmen-
te, destruindo tudo no seu caminho. De repente, uma cabeça pegajosa emerge da 
massa lamacenta e dois pequenos olhos fitam a câmara. Ganhando velocidade, a 
criatura arrasta-se por um novo percurso, em direção aos espectadores. Carlos solta 
um grito e encolhe-se desesperadamente na cadeira. Mais tarde, ainda abalado, 
confessa que ficou “aterrorizado” com a criatura viscosa.13

O problema que este caso levanta é o seguinte. Embora Carlos 
esteja ciente de que a terrível criatura viscosa não constitui realmente 
uma ameaça para si, o medo que sente sugere que acredita na pos-
sibilidade de ser atacado por ela. Walton defende a premissa (2) do 
paradoxo da ficção, segundo a qual Carlos não pode ter medo de ser 
atacado pela criatura viscosa a menos que acredite na possibilidade de 
que esta o venha a atacar. Contudo, diz-nos Walton, não é evidente que 
Carlos tenha realmente esta crença. Se assim fosse, seria expectável 
que tivesse preferido fugir rapidamente da sua sala de estar, em vez de 
apenas se retorcer na sua cadeira. Tal não ocorre.14 O que parece ser 
entendido por Carlos como uma ameaça recebe simultaneamente de 
si uma resposta distinta daquela que expectavelmente exibiria perante 
uma ameaça real (ceteris paribus).

A defesa de Walton da premissa (2) assenta, por isso, essencial-
mente, na putativa dissemelhança entre as reacções emocionais que 
temos perante situações ficcionais e perante situações reais. Esta ideia 
é justificada por Walton em termos de um apelo ao senso comum: “Pa-

11.  Walton (1978).
12.  Walton (1990).
13.  Walton (1990: 196).
14.  Nesta linha de raciocínio, Walton ignora o facto de que alguns medos são paralisantes. Talvez se 
pudesse dizer que, por acreditar genuinamente que a terrível criatura viscosa o podia atacar, Carlos tenha 
ficado paralisado, explicando-se a sua inação nesta base.
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rece ser um princípio do senso comum, que não deveria ser abandona-
do no caso de haver uma alternativa razoável, que o medo tem de ser 
acompanhado por, ou tem de envolver, uma crença de que corremos 
perigo.”15 Resta explicar, é claro, por que Carlos reage de todo. Para 
melhor entender o que está em causa, será útil recorrer a um exemplo 
oferecido por Derek Matravers.16

Se uma criança que está com os seus amigos a brincar aos índios 
e cowboys nos disser que se sente “aterrorizada” com a possibilidade 
de vir a ser atacada por um índio, não seremos levados a pensar que 
esta criança se sente realmente aterrorizada. Se a mãe desta criança 
nos perguntasse como está o seu filho, seria errado dizer-lhe que este 
se sente aterrorizado. Não seria preciso causar tamanha preocupação a 
esta mãe. Deveríamos dizer-lhe, antes, que o seu filho se está a divertir 
e a cumprir muito bem o seu papel de cowboy na defesa do forte. É no 
mesmo sentido em que diríamos que esta criança está a cumprir um 
papel num jogo do faz de conta que Walton afirma que Carlos “é um 
ator, de um certo tipo, no seu jogo, e também um objeto; um alicerce 
reflexivo que gera verdades ficcionais sobre si próprio”.17

Embora Carlos não possa vir a ser atacado pela terrível criatura 
viscosa que vê no filme, é para si uma verdade do faz de conta que 
tal pode vir a acontecer. E embora os leitores de Anna Karenina não 
possam de facto confrontar-se com a linha do comboio onde Anna Ka-
renina se suicidou, é para eles uma verdade do faz de conta que Anna 
Karenina se suicidou numa linha do comboio. Como tal, segundo Wal-
ton, Carlos teme “fazendo de conta” a terrível criatura viscosa, e os 
leitores de Anna Karenina sentem-se angustiados “fazendo de conta” 
pelo trágico fim de Anna Karenina.18

Walton não nega, note-se, que as situações por que passam as per-
sonagens ficcionais nos tocam realmente. Nós temos genuinamente 
emoções a este respeito. É a suposição de Carlos, de que está de facto 
ameaçado por uma terrível criatura viscosa, que o faz reagir fisiologica 
e psicologicamente ao seu movimento súbito no ecrã: “Os seus mús-
culos ficam tensos, ele recolhe-se na cadeira, a sua pulsação aumenta, 
a sua adrenalina flui.”19 Estes efeitos estão correlacionados com uma 
emoção que Carlos sente genuinamente. Segundo Walton, porém, o 
que Carlos sente não é uma emoção, mas uma “quase-emoção” – no 

15.  Walton (1978: 6-7).
16.  Matravers (2014: 107).
17.  Walton (1990: 242).
18.  Embora ‘fazer de conta’ possa à primeira vista ser equiparado a ‘fingir’, esta não parece ser a melhor 
via interpretativa. Todo o fazer de conta é uma forma de fingimento. Mas nem todo o fingimento é uma 
forma de fazer de conta. Quero agradecer ao revisor anónimo por esta nota.
19.  Walton (1990: 196).
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seu caso, “quase-medo”; no caso dos leitores de Anna Karenina, “qua-
se-angústia”.

O quase-medo de Carlos é análogo ao medo simulado que uma 
criança sente quando os seus pais se mascaram de monstros e brin-
cam à apanhada: a criança não tem realmente medo de ser atacada por 
monstros; simplesmente aceita “fazendo de conta” que tal pode vir a 
acontecer. A criança sabe que não há realmente monstros a persegui-la. 
É por isso que volta para brincar, sem hesitar, sempre que se consegue 
ver livre deles. Os monstros que correm atrás de si não lhe dão boas 
razões para que tema genuinamente pela sua vida. Como tal, a criança 
não sente medo, mas quase-medo.

As “quase-emoções” distinguem-se das emoções20 por não reque-
rerem a crença na existência dos seus objetos intencionais. Elas são an-
tes geradas por crenças de segunda-ordem sobre o que é ficcionalmente 
verdadeiro no contexto em que ocorrem. Carlos sente quase-medo da 
terrível criatura viscosa sem que acredite que esta existe. Tudo aquilo 
em que Carlos acredita é que a terrível criatura viscosa existe “a fazer 
de conta”. Como Walton afirma, “[Carlos] acredita (ele sabe-o) “fa-
zendo de conta” que a criatura viscosa no ecrã está a dirigir-se para si 
e que está em perigo de vir a ser destruído por ele. O seu quase-medo 
resulta dessa crença.”21

Quando Walton sugere que, neste caso, Carlos faz de conta que a 
terrível criatura viscosa existe, não sugere meramente que Carlos re-
conhece que a terrível criatura viscosa existe no filme. Se assim fosse, 
seria muito difícil explicar a reação emocional de Carlos ao seu mo-
vimento súbito. Walton sugere, antes, que Carlos passa a adotar, de 
forma reflexiva (i.e., de si consigo mesmo), como um decreto autoim-
posto, um princípio de simulação de acordo com o qual a proposição ‘a 
terrível criatura viscosa existe’ passa a ser encarada como verdadeira 
simpliciter.22

20.  Note-se que seria erróneo dizer que as “quase-emoções” se distinguem das emoções reais. As 
“quase-emoções” são reais. Walton não rejeita a realidade das nossas reacções emocionais perante a 
ficção, que carateriza precisamente como “quase-emoções”.
21.  Walton (1978: 13-14).
22.  Enquanto [que] Radford categoriza as nossas emoções perante as situações de personagens ficcio-
nais como emoções irracionais, Walton parece categorizá-las como um estado meta-cognitivo próximo 
do que parece ser uma forma de dissonância cognitiva. Walton poderia dizer, por exemplo, que os fuma-
dores informados não sentem tranquilidade, mas “quase-tranquilidade” quando fumam: não acreditam 
genuinamente que fumar não é prejudicial, mas assumem simplesmente, de si para si, que é verdade “a 
fazer de conta” que fumar não é prejudicial (ou que não será prejudicial no seu caso particular).
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3. Os Problemas da Solução do Faz de Conta

Embora a solução waltoniana do faz de conta seja uma das mais 
influentes no debate acerca do paradoxo da ficção, tem vindo a ser 
sujeita a múltiplas críticas, que podemos agrupar em duas famílias cen-
trais: (1) as críticas que sublinham as dissemelhanças entre as nossas 
reacções emocionais a situações e personagens ficcionais e os jogos do 
faz de conta; e (2) as críticas que sublinham os problemas relacionados 
com a noção de “quase-emoção”.23 Nesta secção, concentrar-me-ei em 
duas objeções da primeira família, ambas apresentadas por Noël Car-
roll em The Philosophy of Horror.24

Como vimos, esta solução é suportada por meio do apelo a jogos 
do faz de conta. Os jogos do faz de conta são constituídos por um con-
junto de princípios normalmente explícitos e públicos, aceites por to-
dos os jogadores como uma parte própria do jogo em questão. Quando 
jogo paintball com os meus amigos, enquanto fazemos de conta que so-
mos polícias e ladrões, é um princípio constitutivo, explícito e público, 
aceite por todos, que não dispararemos contra alguém a menos de uma 
certa distância. Segundo Walton, porém, os princípios que atuam num 
jogo do faz de conta não têm de ser explícitos, nem públicos: “podemos 
montar o nosso próprio jogo pessoal, adotando princípios que nenhuma 
outra pessoa reconhece. E alguns dos princípios que constituem um 
jogo do faz de conta podem ser implícitos.”25

No caso da criança, é implícito que não está a ser perseguida por 
monstros. Já no caso de Carlos, o quase-medo que sente resulta de fa-
zer de conta, para si, que a terrível criatura viscosa o pode atacar. Se o 
irmão de Carlos estivesse a ver o mesmo filme ao seu lado, tal poderia 
não se aplicar a ele. Isto parece permitir a Walton explicar as possíveis 
diferenças na forma como duas pessoas podem reagir a uma mesma 
situação vivida por uma personagem ficcional. Mas parece haver di-
ferenças relevantes entre a forma como reagimos emocionalmente às 
situações de personagens ficcionais e o modo como reagimos emocio-
nalmente aos eventos que ocorrem no contexto de um jogo do faz de 
conta.

Uma diferença importante diz respeito à falta de escolha que te-
mos quando reagimos emocionalmente às situações de personagens 
ficcionais, por contraste com a liberdade de escolha que temos para 

23.  Duas das mais interessantes objeções à noção de “quase-emoção” encontram-se em Simo Säätelä 
(1994: 29) e Glenn Hartz (1999: 563).
24.  Carroll (1990).
25.  Walton (1978: 12).
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reagir emocionalmente a um evento num jogo do faz de conta. Quando 
jogo paintball com os meus amigos, por muito que faça de conta que 
um ladrão corre na minha direção a toda a velocidade, o facto de ele 
atingir o perímetro no qual disparar é proibido far-me-á não atirar so-
bre ele. Trata-se de uma decisão que tomo. Já no caso de Carlos, por 
mais que ele saiba estar a fazer de conta ser ameaçado por uma terrível 
criatura viscosa, perante o movimento súbito desta última no filme, 
Carlos reagirá. Não tem como decidir não reagir. Contorcer-se-á invo-
luntariamente na cadeira. Neste sentido, diz-nos Noël Carroll:

“Se [o medo produzido por filmes de terror] fosse uma emoção de faz de conta, 
seria expectável que a pudéssemos desencadear voluntariamente. Poderia escolher 
não reagir ao Exorcista; poderia recusar fingir que estou aterrorizado. Mas não 
creio que esta seja realmente uma opção para quem, como eu, foi esmagadoramen-
te afetado pelo filme.”26

Enquanto que fazer de conta que algo é verdade (ou fazer de con-
ta que se acredita em algo) é um processo voluntário, que podemos 
controlar, reagir emocionalmente a situações e personagens ficcionais 
é um processo involuntário, que não podemos controlar. A segunda 
diferença importante entre as nossas reacções emocionais às situações 
de personagens ficcionais e as nossas experiências de jogos do faz de 
conta é fenomenológica. Do ponto de vista da primeira pessoa, rea-
gir emocionalmente à situação de uma personagem ficcional não nos 
parece ser remotamente análogo a reagir a um evento num jogo do 
faz de conta. Quando reagimos emocionalmente ao suicídio de Anna 
Karenina, não estamos cientes de estar a jogar um jogo do faz de con-
ta. Porém, quando jogamos estes jogos estamos bem cientes do que 
sentimos. As nossas reacções emocionais a situações e personagens 
ficcionais não são determinadas pelo que decidimos fazer de conta que 
sucede. O princípio de simulação a que Walton apela não se coaduna 
com esta diferença fenomenológica. Os jogos do faz de conta requerem 
que decidamos fazer de conta que algo é assim ou assado. Mas nem 
Carlos, nem os leitores de Anna Karenina fazem uso de tal intenção.27

Uma dificuldade aparentada prende-se com a ideia waltoniana de 
que as nossas reacções emocionais à ficção resultam de um jogo que 
montamos contra nós próprios. Segundo Walton, no caso de Carlos, 
trata-se de “um alicerce reflexivo que gera verdades ficcionais sobre 

26.  Carroll (1990: 74).
27.  Carroll (1990: 74-75).
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si próprio”.28 Carlos faz de conta que é ameaçado pela terrível criatura 
viscosa, razão pela qual sente quase-medo. Há, porém, um problema de 
transparência. Sendo introspectivamente evidente, para Carlos, que ele 
decide tomar a terrível criatura viscosa por real (ou, de forma mais sim-
ples, se Carlos está ciente de que a realidade da terrível criatura viscosa 
é uma realidade de faz de conta), é difícil explicar a genuinidade do 
quase-medo que sente em resposta ao seu movimento súbito no ecrã. 
Como pode alguém que sabe estar a fazer de conta que algo é temível 
ser levado a temer genuinamente essa coisa? O facto de que subscrever 
um tal princípio de simulação seria algo transparente a um sujeito que 
o fizesse parece, ao invés, inibi-lo de reagir emocionalmente de forma 
genuína. Porém, Walton aceita que temos genuinamente emoções em 
resposta a situações e personagens ficcionais. Como tal, esta não pode 
ser uma boa explicação para o que aqui está em causa.

Uma melhor resposta ao paradoxo da ficção, creio, deverá con-
sistir em rejeitar a premissa (2) por meio de uma desambiguação. Se-
gundo esta premissa, para termos uma emoção em resposta à situação 
de alguém, temos de acreditar nas proposições que a descrevem. As 
personagens ficcionais, porém, não passam por situações no mesmo 
sentido em que nós o fazemos. Nós e as personagens ficcionais somos 
diferentes tipos de seres. Enquanto que nós existimos realmente, as 
personagens ficcionais existem ficcionalmente. Dizer que algo exis-
te ficcionalmente, porém, não é fazer de conta que essa coisa existe 
realmente. Não depende da subscrição de um princípio de simulação 
associado. A existência ficcional é uma forma genuína e sui generis 
de existência. As personagens ficcionais existem nas histórias às quais 
pertencem. No mesmo sentido, dizer que algo é uma situação ficcional 
não é fazer de conta que essa situação ocorreu realmente. As situações 
ficcionais ocorrem nas histórias em que são descritas. Como tal, pode-
mos começar por distinguir entre o que existe realmente e o que existe 
ficcionalmente.

Quando reagimos emocionalmente às situações de personagens 
ficcionais, só podemos dizer que não acreditamos nas proposições que 
as descrevem num certo sentido: nós não acreditamos que essas situa-
ções aconteceram a uma pessoa real. Mas, num outro sentido, acredi-
tamos nas proposições que as descrevem: nós acreditamos que essas 
situações aconteceram a uma pessoa que existe numa história. Embora 
não acreditemos que Anna Karenina seja uma pessoa humana e que 
tenha saltado para uma linha de comboio real, acreditamos que, na his-
tória de Anna Karenina, Anna Karenina é uma pessoa humana e saltou 
para a linha do comboio. Também acreditamos que, se vivêssemos no 
mundo que é descrito por essa história, poderíamos dirigir-nos para 
28.  Walton (1990: 242).
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a linha do comboio onde Anna Karenina se suicidou. Para nós, Anna 
Karenina existe na sua história, onde atravessou as diferentes situa-
ções ficcionais que nos são descritas por Leo Tolstoy. O sentido em 
que acreditamos nas proposições que descrevem o suicídio de Anna 
Karenina parece ser suficiente para justificar que respondamos com 
angústia ao seu tormento.

O princípio de simulação a que Walton apela resulta de uma aná-
lise comparativa que tem por referência o mundo ao qual temos ex-
clusivamente acesso: os sujeitos reagem emocionalmente às situações 
de personagens ficcionais na medida em que fazem de conta que essas 
situações aconteceram realmente. Mas quando reagimos emocional-
mente a situações e personagens ficcionais, não fazemos de conta que 
elas passam por essas situações. As personagens ficcionais passam 
ficcionalmente por essas situações. Que o que acontece a uma perso-
nagem ficcional lhe suceda na história à qual pertence parece ser um 
facto metafísico, que diz respeito ao modo como as personagens fic-
cionais existem. Como tal, quando reagimos emocionalmente à ficção, 
não reagimos ao que fingimos ser verdade, mas ao que é verdade numa 
história.29

29.  Desde as contribuições de Walton, o debate em torno do paradoxo da ficção mudou substantiva-
mente de forma. Hoje em dia, poucos filósofos são cognitivistas, considerando ao invés que as nossas 
emoções não envolvem essencialmente juízos ou crenças. Para a maior parte dos filósofos contemporâ-
neos, entre os quais me incluo, a premissa (2) é simplesmente falsa.
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