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Um mágico em ação, um homem golpeado no rosto
e muitos espectadores. Esse o cenário de ficção criado
por Juan A. Robinson para conduzir seu leitor, numa lin-
guagem simples e agradável, à compreensão do fenô-
meno das pseudo-explicações em Psicologia. O livro,
como informa o autor, é produto do trabalho de diver-
sas pessoas. Em especial, tem a participação de vários
outros membros da Comunidade Los Horcones. Essa
comunidade, localizada próxima a Hermosillo, Sonora,
no México, foi instalada em 1973 por jovens estudan-
tes de Psicologia, que resolveram criá-la inspirados nos
princípios da Análise do Comportamento e do
Behaviorismo Radical de B. F. Skinner. Além da auto-
suficiência econômica, Los Horcones prioriza valores
de cooperação, preservação ecológica e aprimoramen-
to do delineamento cultural baseado na novela utópica
Walden II. Seus membros desenvolvem pesquisas so-
bre a vida em comunidade sob a filosofia behaviorista e
já publicaram muitos artigos em periódicos científicos
e alguns livros. Agora, dentro da Coleção Análisis de
la conducta y sus implicaciones, lançam Trece trucos
de magia (outubro de 2003), de Juan A. Robinson, com
o objetivo de explicar como as descrições e explica-
ções fictícias do comportamento humano são
construídas e como resultam perniciosas à sua compre-
ensão científica.

Juan Robinson constrói 13 atos (correspondentes aos
13 truques mágicos), através dos quais, paulatinamente, vai
mostrando ao leitor como as pessoas – e, particularmen-
te, parte significativa dos psicólogos, representados pelo
mago - estabelecem inferências e tiram conclusões ina-
dequadas sobre os determinantes do comportamento. Na
primeira cena, além do mágico, também aparecem no pal-
co Juan e Pedro. O primeiro se aproxima do segundo e,
sem que a platéia espere, desfere-lhe um soco no rosto:
esse será o mote do qual se valerá o mágico para ir trans-

formando palavras em outras palavras, substantivos em
adjetivos, verbos em outros verbos e assim por diante. O
enredo descreve uma seqüência de “mágicas” voltadas à
internalização das explicações do comportamento. No
exemplo, a partir de golpear se passará a agredir, a
agressividade, a agressão, a traços de personalidade, a
explicações ficcionais e ao construto final responsável pela
explicação de todas as nossas ações: a mente. O livro de J.
A. Robinson organiza-se em torno da rejeição skinneriana
à mente como ente explicativo do comportamento. Para
explicar essa rejeição, amparada no monismo behaviorista
radical, o autor acrescenta ao livro uma seção de notas (pp.
111-146) correspondentes a cada processo de transfor-
mação e “criação” de significados que aparecem nas treze
cenas mágicas, onde faz uma análise teórica dessas trans-
formações com auxílio de conceitos gramaticais típicos,
como substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, ver-
bos. O texto constitui contribuição importante no âmbito
das discussões epistemológico-metodológicas da Psico-
logia, buscando caracterizar o tema complexo (e polêmi-
co) das explicações mentalistas do comportamento.

Juan A. Robinson é um membro bastante qualificado
academicamente da Comunidade Los Horcones, também
autor de Lo que el Cognoscitivismo no entiende del
Conductismo, da mesma coleção. Trece trucos de magia,
de 149 páginas, foi publicado pela Editora Walden Dos e
pode ser adquirido conforme instruções contidas no en-
dereço eletrônico http://www.loshorcones.org.mx.
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l At Artículos en revisión, if you an author wishing to learn about your submitted paper
(you may need a code number sent by the editor to the main author);

In the main window click at any letter on the left.
You will get a list of all the Journal´s authors.

l At Politica y
Normas to read the
Journal Statement
of  Editorial Policy
and to learn about
formal requirements
of submission;
l At Contacto to
send an e-mail;
l At Creditos to
know the people
who are doing this
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