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Nascido em West Newton, Massachusetts, Julian Jaynes estudou em Harvard e 
McGill, recebendo seus títulos de mestre e doutorado em psicologia na Universidade de 
Yale. Com passagens pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Princeton, 
ocupou cargos nos departamentos de filosofia, Inglês e arqueologia de diversas 
Faculdades de Medicina. Foi editor associado da Behavioral and Brain Sciences, 
prestigiosa revista de projeção internacional, e membro do Conselho Editorial do 
Journal of Mind and Behavior.  

    
Os trabalhos de Jaynes foram amplamente publicados. Seu interesse inicial 

privilegiou o estudo do comportamento animal e a etologia, o que o levou ao estudo da 
consciência humana, culminado com a publicação em 1976 de A Origem da 
Consciência no Colapso da Mente Dividida, indicado para o National Book Award em 
1978. Criticada por alguns, essa obra tem sido aclamada como um dos livros mais 
importantes do século 20, permanecendo tão polêmica hoje como quanto o foi em seu 
lançamento. Ampliando a tese do livro, diversos artigos têm sido publicados em uma 
variedade de revistas, como Canadian Psychology, Behavioral and Brain Sciences, The 
History of Ideas e Art/World. 

 
(Trecho extraído de B103-DES58, Breaking Down Julian Jaynes: A Review of  
The Origin Of Consciousness In The Breakdown Of The Bicameral Mind 
©Dan Schneider. Tradução do Blog) 
 
____________________ 
 
 
A Origem da Consciência no Colapso da Mente Dividida (The Origin of 

Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind) foi um trabalho bem sucedido 
da ciência direcionado ao grande público, esgotando a primeira tiragem antes de uma 
reimpressão ser posta no mercado. O livro recebeu dezenas de críticas positivas, 
merecendo, inclusive, referências elogiosas de críticos de prestígio como John Updike, 
no The New Yorker, Christopher Lehmann-Haupt, no New York Times, e Marshall 
McLuhan, no Toronto Globe and Mail. Artigos sobre a teoria de Jaynes foram 
publicados no Time e na Psychology Today em 1977. Mais tarde, Jaynes expandiu a tese 
em uma série de comentários na revista Behavioral and Brain Sciences e em palestras e 
debates publicados na Canadian Psychology e na Art/World. Ele escreveu um extenso 
Posfácio para a edição de 1990 de seu livro, ampliando a teoria e respondendo a 
algumas críticas. A obra ainda é publicada.  



A teoria de Jaynes influenciou filósofos como Daniel Dennett, psicólogos como 
Tim Corvo e Steven Pinker, e psiquiatras como Henry Nasrallah; suas  ideias também 
influenciaram escritores como William S. Burroughs em Sects and Death, e Three 
Fisted Tales of Bob, por Ivan Stang. Somam-se Robert J. Sawyer, Philip K. Dick e Ken 
Wilber. A teoria de Jaynes inspirou a investigação de alucinações auditivas por 
pesquisadores como o psicólogo Thomas Posey e o psicólogo clínico John Hamilton, 
que ultimamente tem repensado a associação de alucinações auditivas com doença 
mental. Richard Dawkins citou Jaynes em seu livro The God Delusion, afirmando que 
"é um daqueles livros que, ou é besteira completa ou obra de um gênio perfeito e 
acabado, sem meias medidas... ". A teoria de Jaynes tem sido citada em milhares de 
livros e artigos científicos e populares.  

 
No final da década de 1990 as ideias de Jaynes receberam uma atenção renovada, 

com a tecnologia de imagens do cérebro confirmando muitas das suas previsões iniciais. 
Um livro de 2007 intitulado Reflexões sobre o Despertar da Consciência: Julian 
Jaynes, A Teoria da Mente Dividida Revisitada contém vários ensaios de JJ, juntamente 
com textos escritos por estudiosos de disciplinas diversas ampliando suas ideias. Em 
Abril de 2008, Toward a Science of Consciousness Conference/Conferência Para uma 
Ciência da Consciência, realizada em Tucson, Arizona, Marcel Kuijsten (Diretor 
Executivo e Fundador da Julian Jaynes Society) e Brian J. McVeigh (Universidade do 
Arizona) organizaram um seminário dedicado à psicologia Jaynesiana. Na mesma 
conferência, um painel voltado a Jaynes foi também realizado; John Limber 
(Universidade de New Hampshire), Marcel Kuijsten, John Hainly (Universidade do 
Sul), Scott Greer (Universidade da Ilha do Príncipe Edward) e Brian J. McVeigh 
apresentaram o resultado de importante investigação realizada. Na mesma oportunidade, 
o filósofo Jan Sleutels (Universidade de Leiden), falou sobre a psicologia Jaynesiana. 
Um livro de 2012 intitulado A Obra de Julian Jaynes reúne muitas palestras e artigos do 
celebrado autor, relevantes para a sua teoria (incluindo alguns inéditos), juntamente com 
entrevistas e sessões de perguntas e respostas nas quais Jaynes abordou conceitos 
equivocados sobre a sua teoria, estendendo-a a novas áreas. 

 
Fonte: Wikipedia — Tradução do Blog 
 
 
 
 


