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O cepticismo é uma qualidade nuclear de cientistas e profissionais que baseiam a sua acção na evidência 
empírica. Esta qualidade é tanto mais necessária quanto mais a área de investigação e intervenção for 
povoada por preconceitos, superstições, mitos e crenças falsas. No entanto, o cepticismo é difícil de 
adquirir: Por defeito, somos crédulos, acreditamos nos sentidos, nas ideias feitas, na autoridade e na 
tradição. O cepticismo é derivado, requere esforço e muitas vezes coragem; é construído; é produto da 
educação. Nesta comunicação argumentarei que na Psicologia a tensão entre a necessidade de 



cepticismo, por um lado, e a dificuldade em o adquirir, por outro, é extraordinariamente forte. O interesse 
pelo outro que caracteriza a maioria dos aprendizes de Psicologia, o modelo de formação actualmente 
em vigor na academia, e a responsabilidade social crescente atribuída aos profissionais de Psicologia 
promovem e reforçam a credulidade. De cientista céptico os psicólogos têm pouco, demasiado pouco. 
Mas em contraponto, um psicoterapeuta dominado pela incerteza é um psicólogo desempregado. 
Terminarei com algumas ideias sobre como aliviar esta tensão. 
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