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5.1 

 Introdução 

No capítulo 3 analisamos a disputa entre racionalistas e sentimentalistas 

morais britânicos do século XVIII. Como visto, trata-se de uma contenda sobre a 

origem dos juízes morais: seriam estes fundados na razão ou nas emoções? 

Embora o debate ainda não tenha encontrado um final peremptório, pois 

argumentos razoáveis estão disponíveis para os defensores de ambas as posições, 

é possível observar que o racionalismo encontrou maior adesão nas décadas que 

seguiram à origem da disputa. Os argumentos de David Hume e Adam Smith, até 

bem pouco tempo, estavam mais presentes nas incursões sobre a história da 

filosofia moral do que nos desenvolvimentos recentes dessa disciplina. Enquanto 

isso, autores como Michael Smith (1995) e Christine Korsgaard (1996) renovaram 

fortemente o legado racionalista. 

Todavia, este panorama vem mudando. No capítulo 4 foram apresentadas 

novas investigações que conferem às emoções um papel destacado na tomada de 

decisão, sobretudo nas questões morais. Este novo conjunto de evidências 

empíricas conferem ao sentimentalismo um novo apelo. Em paralelo a isto, ocorre 

atualmente uma verdadeira virada experimental na filosofia moral. Animada pela 

crescente pesquisa empírica sobre a mente humana, esta disciplina tem revisitado 

seus paradigmas metodológicos. Conforme manifestado anteriormente, ainda que 

estas evidências não ofereçam argumentos definitivos em favor do 

sentimentalismo, ao menos lhe conferem algum privilégio na disputa. Sem 

dúvida, as teorias sentimentalistas explicam de forma mais direta a ligação entre 
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emoções e juízos morais, que é frequentemente encontrada nas investigações de 

caráter experimental. Neste capítulo serão abordadas as principais teorias 

sentimentalistas que nasceram deste novo manancial de descobertas empíricas.               

5.2  

A abordagem das regras sentimentais de Shaun Nichols  

Shaun Nichols (2004) formulou recentemente uma abordagem teórica dos 

juízos morais que consiste numa espécie de sentimentalismo de regras. Na sua 

concepção, a realização destes juízos dependeria dos seguintes mecanismos 

psicológicos: a) da internalização de um conjunto de normas de comportamento 

(uma espécie de teoria normativa) e; b) de respostas emocionais vinculadas a estas 

mesmas normas. Sua análise tem por base, principalmente, as pesquisas sobre a 

capacidade de distinguir entre regras morais e regras convencionais, realizadas 

com psicopatas e crianças.  

Sabe-se que psicopatas apresentam significativa dificuldade em distinguir 

regras morais de regras convencionais (BLAIR, 1995), tarefa realizada com 

desenvoltura até mesmo por crianças. Então, qual seria o mecanismo disfuncional 

responsável pela inaptidão moral destes indivíduos? A resposta surge a partir de 

outras pesquisas (BLAIR, 2005), cujo resultado demonstra que psicopatas 

apresentam também grande dificuldade em reconhecer expressões faciais 

correlacionadas com emoções, tais como medo, dor, raiva, etc. Além disso, uma 

das características que compõem o diagnóstico de psicopatia diz respeito 

justamente à diminuição dos afetos (HARE, 1980). Juntando estes dois elos, 

Nichols (2004) afirma que a melhor explicação para todos os dados é que 

psicopatas conseguem raciocinar sobre regras morais, mas não conseguem sentir 

as respostas emocionais que normalmente atrelamos às mesmas. Isto explicaria 

suas reiteradas violações de normas morais, bem como a dificuldade que 

encontram em distingui-las de outras convenções sociais.   

A visão de Nichols (2004) pode ser resumida da seguinte forma: podemos 

imaginar que, ao longo do processo de desenvolvimento normal, um indivíduo 

aprende diversas normas; ele aprende, por exemplo, que em sua sociedade não é 

correto interromper alguém que está falando ou, ainda, que não é correto 
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machucar gratuitamente outro ser humano; estas regras fazem parte de sistemas 

normativos interiorizados por aprendizado e pelo convívio social, porém, o 

sistema de normas morais se destaca dos demais por agregar respostas emocionais 

às suas diretrizes. Assim, o ato de interromper uma pessoa que está falando é 

considerado apenas como a violação de uma convenção; por outro lado, machucar 

alguém gratuitamente gera no agressor uma reação de aflição, ocasionada pela 

percepção de sinais de angústia e dor da vítima. Este mecanismo afetivo, quando 

vinculado às regras que proíbem causar danos aos outros, é o que as torna 

propriamente morais. A dificuldade que psicopatas encontram para perceber essas 

pistas afetivas, relacionadas com a violação das normas morais, seria a fonte da 

inabilidade moral destes indivíduos.  

 A descrição psicológica dos juízos morais feita pelo autor pode ser 

interpretada de muitas maneiras. Ele próprio identifica duas possibilidades 

extremas. A primeira considera que as respostas emocionais são necessárias e 

concomitantes com todos os juízos morais. Neste sentido, não haveria 

possibilidade de realizar juízos morais sem a presença simultânea de emoções. A 

segunda considera que as emoções seriam uma condição para o desenvolvimento 

moral, mas, depois que uma determinada teoria normativa fosse devidamente 

internalizada com o auxílio das emoções, as violações morais poderiam ser 

identificadas sem o acionamento concomitante de mecanismos afetivos.  

Para Nichols, se qualquer um destes modelos psicológicos for verdadeiro, 

sua existência depõe em favor do sentimentalismo moral. Em sua opinião, eles 

seriam incompatíveis com uma defesa empírica do racionalismo, segundo a qual 

os juízos morais seriam derivados de capacidades humanas racionais (NICHOLS, 

2002, p.2). Todavia, não é apenas no plano empírico que o autor encontra falhas 

na proposta racionalista, pois a variante conceitual do racionalismo também é alvo 

do seu ataque. Sobre este assunto em especial, Nichols traça uma crítica 

direcionada ao racionalismo de Michael Smith (1995). A variante do racionalismo 

de Michael Smith afirma que: a partir do juízo de que é racional fazer β, segue 

logicamente o dever de desejar fazer β, para todo agente completamente racional. 

Sendo assim, Smith afirma que a ligação entre juízo moral e disposição para agir é 

racional, ou seja, não agir conforme um juízo moral seria uma espécie de 
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irracionalidade do agente moral. Esta tese é criticada normalmente por autores 

como David. O. Brink (1997), que defende a possibilidade conceitual da 

existência de amoralistas (indivíduos que não estão motivados para agir de acordo 

com o que consideram ser correto do ponto de vista moral). Para Nichols, estes 

críticos tem razão. Em sua opinião a figura do amoralista não seria apenas 

conceitualmente factível, na verdade, ela corresponderia exatamente ao conceito 

popular de um psicopata. Para confirmar esta tese, o autor investigou as intuições 

das pessoas comuns sobre o conceito de psicopatas e sobre a forma como estes 

realizam juízos morais (NICHOLS, 2002, p.6). Neste experimento o autor 

apresentou a seguinte vinheta para um grupo de estudantes universitários:  

John é um criminoso psicopata. Ele é um adulto de inteligência normal, mas não 
tem reações emocionais em relação a causar danos a outras pessoas. John 
machucou e até matou outras pessoas quando quis roubar seu dinheiro. Ele diz 
que sabe que machucar outros é errado, mas simplesmente não liga se faz coisas 
erradas. John realmente entende que ferir outros é moralmente errado?             

Em resposta a esta pergunta, a ampla maioria das pessoas disse que John, o 

psicopata, entendia realmente que suas ações eram moralmente erradas. Este 

resultado traz um problema para o racionalismo conceitual de Smith. A intuição 

das pessoas comuns é a de que um psicopata seria alguém que sabe o que é certo, 

mas que não está de maneira alguma inclinado para fazê-lo. Então, o conceito 

racionalista defendido por Smith não explica como algo que é considerado por 

alguns como um juízo moral pode ser realizado por uma parcela de indivíduos 

(psicopatas/amoralistas) sem que estes demonstrem disposição para agir de acordo 

com os mesmos.    

Entretanto, a posição proposta por Nichols (2004) não traz embaraços 

apenas para o racionalismo contemporâneo. Em sua opinião, os dados empíricos 

sobre desenvolvimento moral também oferecem uma objeção para algumas 

correntes do próprio sentimentalismo. Neste ponto, o autor se distancia do 

sentimentalismo contemporâneo de autores como Gibbard (1990), que define os 

juízos morais como julgamentos que afirmam ser apropriado sentir culpa diante 

de uma ação. Esta condição meta-cognitiva, postulada pela avaliação de que 

apenas o sentimento de culpa apropriada caracteriza um juízo moral, parece 

incompatível com descobertas sobre o desenvolvimento moral. Conforme 
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afirmado antes, as pesquisas na área apontam para o fato de que crianças podem 

distinguir entre regras morais e regras convencionais muito cedo. Além disso, 

outras pesquisas dizem também que elas já são capazes de fazê-lo antes mesmo de 

saberem como atribuir corretamente culpa e outras emoções morais mais 

complexas (HARRIS, 1989). Outro conjunto de evidências surge da pesquisa com 

autistas, que também teriam dificuldades em lidar com emoções complexas, mas, 

no entanto, seriam capazes de realizar eficientemente a distinção 

moral/convencional (BLAIR, 1996).  

Em suma, na proposta das regras sentimentais de Nichols (2004), o núcleo 

dos juízos morais é composto por regras que proíbem o dano e pelas emoções de 

aflição correlacionadas à causação deste dano. Avaliações normativas envolvendo 

emoções complexas, tal como a culpa, não seriam necessárias para a realização de 

juízos morais. Porém, vale ressaltar que o autor admite que as regras sobre dano 

não esgotam o domínio da moralidade, portanto, parece que sua abordagem é 

compaível com o funcionamento de outras emoções morais como componente de 

reforço de um sistema de normas. Assim, inferimos que não só a culpa, mas 

também o nojo, a vergonha, a raiva e outras emoções, quando associadas a regras 

de comportamento, podem conferir-lhes um status moral.  

5.3  

O emocionismo moral de Jesse Prinz 

Jesse Prinz elaborou uma teoria moral mais abrangente que a de Nichols e 

igualmente informada pelos últimos desenvolvimentos das ciências cognitivas. 

Sua obra redefine o legado tradicional do sentimentalismo de Hume. Aliás, não é 

por mera coincidência que sua trajetória acadêmica coincide com a estrutura 

formal do Tratado da Natureza Humana, que é dividido em três livros – do 

entendimento, das paixões e da moral. Esta relação está evidente pela publicação, 

em sequência, de três obras pelo autor. A primeira foi Furnishing the Mind 

(PRINZ, 2002), dedicado à filosofia da mente. A segunda foi Gut Reactions 

(PRINZ, 2004), sobre teoria das emoções. Por fim, o autor publicou The 

Emotional Construction of Morals (PRINZ, 2007), apresentando sua versão do 

sentimentalismo moral.  
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A teoria de Prinz, designada pelo próprio autor como uma forma de 

emocionismo (PRINZ, 2007, p.13), como todas as outras manifestações do 

sentimentalismo, também afirma que os juízos morais são derivados dos 

sentimentos, e não da razão. Entretanto, o autor se afasta em alguns pontos do 

sentimentalismo clássico, como é possível observar na sua defesa da tese de que a 

empatia não é necessária para a moralidade, afirmação esta que é diretamente 

oposta à visão humeana. Da mesma maneira, ele se afasta de algumas vertentes 

posteriores do sentimentalismo. A título de ilustração, Prinz defende que juízos 

morais têm conteúdo representacional. Em outras palavras, ele acredita que estes 

juízos representam objetos externos ao sujeito, podendo ser verdadeiros ou falsos. 

Esta posição é contrária àquela defendida por autores emotivistas como Ayer 

(1936/2001), que afirma serem os juízos morais apenas uma expressão das 

emoções de um sujeito, portanto, completamente idiossincráticas e imunes ao 

erro. Por todos estes motivos, vale a pena verificar sua visão peculiar da filosofia 

moral sentimentalista.   

Inicialmente, Prinz identifica duas interpretações distintas para a tese 

básica do sentimentalismo, que diz que juízos morais são originados por 

sentimentos. A partir destas interpretações o autor realiza alguns aprimoramentos. 

As duas variantes são colocadas da seguinte forma pelo autor (PRINZ, 2007, p. 

87): 

(S1) Tese Metafísica: Uma ação tem a propriedade de ser moralmente 
errada apenas se causar sentimentos de aprovação ou desaprovação em um 
observador normal, sob certas condições. 

(S2) Tese Epistêmica: A disposição para sentir as emoções mencionadas 
em S1 é uma condição para a possessão do conceito normal de CERTO 
(ERRADO). 

A primeira proposição (S1) afirma que existem no mundo propriedades 

morais que são percebidas pelos sujeitos, portanto trata-se uma forma de realismo 

moral. Porém é importante notar que a forma como foi posta não implica no 

objetivismo moral, ou seja, na ideia de que as propriedades morais são 

independentes da perspectiva de qualquer sujeito. O autor emprega 

analogicamente a concepção de Locke de qualidades secundárias, desenvolvida 

pelo autor para tratar de cores e outros fenômenos físicos, para reforçar sua 
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argumentação (PRINZ, 2007, p. 15). Neste sentido, cores são propriedades que 

existem no mundo, mas não são independentes de quaisquer sujeitos. Humanos 

dotados de sistemas sensoriais normais podem perceber diferentes comprimentos 

de onda na forma de cores distintas. Outros sujeitos, como daltônicos e espécimes 

não humanos, não são capazes de perceber o mesmo espectro de cores. Da mesma 

maneira, a versão de Prinz do sentimentalismo metafísico afirma que propriedades 

morais são qualidades secundárias e relacionais, em outras palavras, que elas são 

coisas capazes de causar determinados sentimentos em dados observadores. Com 

relação à segunda tese (S2), o autor a preceitua como epistêmica porque trata dos 

mecanismos psicológicos mediante os quais compreendemos a moralidade. Na 

sua visão, conceitos morais como certo e errado seriam essencialmente 

relacionados com disposições para sentir emoções. Desta maneira, o autor 

concede que existam casos onde conceitos morais (ou juízos morais derivados 

destes conceitos) não sejam coincidentes com estados emocionais. Todavia, tais 

casos seriam periféricos. Além disso, mesmo na falta da emoção presente, todo 

conceito ou juízo moral implicaria numa disposição para sentir uma emoção de 

aprovação ou desaprovação diante de certas circunstâncias.  

Na visão do autor (PRINZ, 2007, p. 20), estas teses são logicamente 

independentes. Portanto é possível aderir à tese metafísica do sentimentalismo 

sem aderir a sua versão epistêmica, e vice versa. Como exemplo do primeiro caso, 

o autor menciona o utilitarismo, que afirma que o certo consiste na maximização 

da felicidade (S1), mas que o defende que o juízo sobre maximização da 

felicidade é um juízo racional (~S2). Como exemplo do segundo caso o autor cita 

o expressivismo moral, que diz não existirem propriedades morais (~S1) e que 

juízos morais apenas expressam estados emocionais subjetivos (S2). A versão do 

emocionismo de Prinz está comprometida com as duas teses. 

Assim, podemos inferir que a afirmação – matar é errado – consiste numa 

disposição para sentir sentimentos de desaprovação em relação a este ato. Neste 

sentido, um indivíduo incapaz de sentir desaprovação diante de atos de homicídio, 

não seria capaz de possuir o conceito normal de que matar é errado. Então, um 

psicopata (considerando os dados clínicos que demonstram o déficit afetivo 

associado a esta patologia) faria uma concessão ao dizer que matar é errado, 
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repetindo apenas o conteúdo de uma convenção social. Porém, uma pessoa 

comum que, ao discursar contra a pena de morte, diz calmamente que matar é 

errado, mesmo sem experimentar o estado emocional respectivo, não estaria sendo 

insincera ou deferente, desde que tenha uma disposição para sentir concretamente 

tal emoção de desaprovação diante de um ato concreto de homicídio.    

Até o presente momento, a teoria de Prinz é muito semelhante ao 

sentimentalismo de David Hume e Adam Smith. Todavia, o autor propõe um 

importante refinamento no que diz respeito aos termos “aprovação” e 

“desaprovação”. Para Prinz (2007, p.90) o sentimento de aprovação designa uma 

categoria de emoções positivas, enquanto a desaprovação designa uma categoria 

de emoções negativas. Sua pretensão é individualizar estas categorias, a fim de 

obter um modelo teórico mais acurado. O autor afirma crer que as emoções 

morais de desaprovação (aquelas surgidas diante da violação de normas morais) 

desempenham um papel predominante na garantia do comportamento moral, 

tendo em vista o fato de sermos mais dispostos a condenar erros do que louvar 

acertos (PRINZ, 2007, p.80).  

Sendo assim, no modelo proposto pelo autor, o termo desaprovação é 

traduzido como a ocorrência (ou disposição para ocorrência) de uma emoção 

negativa diante da violação de uma regra moral. Dependendo do tipo de 

transgressão moral e da relação existente entre o transgressor e aquele que realiza 

o juízo moral, diferentes emoções morais negativas podem emergir. Essas 

emoções correspondem aos juízos morais na concepção de Prinz (2007, p.68-79). 

Seu modelo divide as transgressões morais em três grupos: a) as que ofendem 

indivíduos; b) as que ofendem a comunidade; c) aquelas que ofendem a ordem 

natural. Quanto ao agressor, ele identifica violações praticadas: i) por estranhos; 

ii) pelo próprio julgador; iii) por pessoas próximas deste. As várias combinações 

entre transgressores e tipos de transgressão formam uma matriz de juízos morais. 

Por exemplo, podemos supor que se um estranho causar danos para um indivíduo, 

uma terceira pessoas sentirá raiva em relação ao causador do dano. Por outro lado, 

se o próprio agente julgador causar danos para um estranho, ele sentirá culpa, ao 

invés de raiva. Abaixo, apresentamos uma tabela com as possíveis combinações 

entre transgressões e transgressores morais, bem como as emoções daí 
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decorrentes: 

 

Tabela 2. Emoções de reprovação em função do tipo de transgressão e do 

transgressor. 

 

       

Convém agora ressaltar outra peculiaridade da teoria de Prinz. Até aqui, 

verificamos que o autor defende que juízos morais estão essencialmente 

relacionados a emoções. Como visto, essa visão é compartilhada por vários tipos 

de sentimentalismos. Porém, Prinz tem o cuidado de dar um passo adiante na sua 

proposta ao elaborar uma teoria independente e completa das emoções. Em sua 

visão (PRINZ, 2007, p. 50), este cuidado é necessário do ponto de vista conceitual 

e se encontra presente nos autores clássicos como Hume e Spinoza, cujos tratados 

de filosofia moral dispunham amplamente sobre a natureza das emoções. Todavia, 

a partir do séc. XX esta tendência teria desaparecido e autores de matiz 

sentimentalista frequentemente passaram a associar os juízos morais às emoções, 

sem tratar adequadamente deste último conceito.   

Na discussão filosófica sobre emoções são encontradas duas grandes 

vertentes. A primeira, conhecida como cognitivista, entende que as emoções 
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consistem em julgamentos e que são formadas por pensamentos, conceitos e 

crenças. Martha Nussbaum (2001), por exemplo, acredita que as emoções são 

juízos de valor que avaliam se um objeto externo é importante para o bem-estar do 

indivíduo. Por seu turno, a corrente não-cognitivista acredita que essa concepção 

das emoções é intelectual demais. Ao invés de definir emoções como 

julgamentos, preferem defender que elas são sensações mais mundanas, 

essencialmente corpóreas ou carnais. Wiliam James (1884) e Carl Lange (1885) 

são autores de teorias que definem as emoções como percepções de mudanças nas 

estruturas fisiológicas do corpo, tais como elevação dos batimentos cardíacos, 

respiração acelerada, sudorese e mudança das expressões faciais. As duas 

posições parecem explicar aspectos importantes da experiência das emoções, mas 

também deixam de fora pontos que parecem relevantes. O debate segue acalorado 

entre os defensores de cada posição.  

Prinz filia-se à corrente não-cognitivista, pois, em sua opinião, ela pode 

explicar melhor as evidências experimentais já citadas, que ligam as emoções às 

áreas do cérebro que não são predominantemente empregadas em tarefas 

cognitivas. Outra evidência que considera crucial neste sentido diz respeito aos 

experimentos de Ledoux (1998). Através de experimentos com animais, este 

cientista identificou um sistema neural capaz de detectar o perigo e disparar as 

alterações corporais responsáveis pelo mecanismo de “ataque ou fuga” associado 

ao medo. A grande importância destas descobertas para a teoria não-cognitivista 

das emoções reside no fato de que tal sistema neural liga os órgãos sensoriais 

diretamente à amigdala e ao tálamo, áreas no cérebro incapazes de trabalhar com 

representações mentais complexas. Ademais, estas áreas do cérebro estão 

vinculadas à regulação e à percepção do sistema límbico, responsável por funções 

metabólicas básicas como respiração, secreção hormonal, etc. Em outras palavras, 

parece que o cérebro não precisa das suas áreas cognitivas mais sofisticadas 

(córtex pré-frontal) para identificar coisas perigosas e desencadear a emoção do 

medo.  

Além disso, Prinz diz também que o não-cognitivismo evita problemas de 

circularidade para a posição sentimentalista. Seu argumento é o seguinte:  
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1. Se os cognitivistas estão corretos, emoções são constituídas por juízos 

de valor; 

2. Se os sentimentalistas estão corretos, juízos morais são constituídos por 

emoções; 

3. Se (1) e (2) estão corretas, então juízos morais são constituídos por 

juízos de valor. 

Como é possível observar, a adoção de uma teoria cognitivista por um 

teórico sentimentalista implica numa definição tautológica dos juízos morais. 

Embora tal circularidade possa ser enfrentada com algum trabalho conceitual, 

Prinz (2007, p.56) acredita que a melhor saída para a teoria sentimentalista 

consiste na opção por um conceito não-cognitivista das emoções.     

Apesar de intitular-se como um não-cognitivista, Prinz (2007; 2004) faz 

algumas concessões em sua teoria, que a aproximam de uma solução de meio 

termo. Para este autor, as emoções são “avaliações corporificadas” (embodied 

appraisals). Na sua visão, cognitivistas estão certos em relação ao conteúdo das 

emoções (avaliações) e não-cognitivistas em relação à forma (sensações 

corporais). Para chegar nesta conclusão, Prinz se vale da teoria representacional 

de Dretske (1988). Segundo essa teoria, uma representação mental “X”, 

representa aquilo que tem a função de detectar. Assim, por exemplo, um bip num 

alarme de incêndio representa fumaça. Da mesma forma, emoções representam 

relações entre o indivíduo e o ambiente. Considere o exemplo da tristeza. O que 

pode causá-la? A perda de um parente, a rejeição de uma pessoa amada, a perda 

de um emprego, etc. O que parece unir estas situações é a perda de algo valioso 

para o indivíduo. Para Prinz, então, a tristeza é um detector confiável de que algo 

valioso para o indivíduo foi perdido. A vantagem do emprego da teoria de Dretske 

é que ela é aplicada tanto para representações mentais complexas, quanto para um 

simples bip sonoro. Isto permite defender que as emoções representam avaliações, 

mas que estas não estão acompanhadas, necessariamente, de crenças, 

pensamentos, ou outras formas elaboradas de cognição.  

Na visão de Prinz (2007, p. 63), ao longo do seu desenvolvimento normal, 

uma pessoa cria certas representações mentais, chamados pelo autor de “arquivos 
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de calibração” (calibration files), que são associados às emoções. Assim, pelo 

aprendizado, somos capazes de associar diferentes situações, tais como a morte de 

entes queridos, a perda de empregos, as rejeições amorosas, etc., à emoção de 

tristeza. Quando essas situações ocorrem, uma emoção é automaticamente 

despertada. Ainda que a tristeza represente a perda de algo valioso para o 

indivíduo, ele não precisa, diante de cada situação, fazer um julgamento para 

concluir que a situação que vivencia lhe traz alguma perda. Ao acessar seus 

“arquivos de calibração” encontrará definidas quais as situações nas quais deve 

sentir tristeza. É possível notar, portanto, que estes arquivos de calibração podem 

ser constituídos por representações cognitivas ou não-cognitivas e que eles são 

capazes de causar emoções. Porém, as emoções em si são exclusivamente 

compostas por elementos não-cognitivos, quais sejam, por percepções de 

mudanças de estados corporais.  

Outra questão tratada por Prinz (2007, p.84) na sua teoria das emoções diz 

respeito à diferença entre uma emoção presente e a disposição para sentir uma 

emoção, fenômeno que o autor denomina de sentimento. Segundo esta 

diferenciação, se um indivíduo afirma que odeia ópera, isto não quer dizer que ele 

gaste todos os minutos da sua vida entretendo obstinadamente imprecações contra 

este gênero musical. Ao invés disso, podemos entender um sentimento como uma 

disposição constante do indivíduo para manifestar uma ou mais emoções diante 

dos mesmos estímulos. Neste sentido, aquele que odeia ópera tem um sentimento 

que lhe faz sentir emoções negativas apenas quando escuta este tipo de música. 

Além disso, deve ser esclarecido que juízos morais envolvem emoções 

morais, ou seja, emoções surgidas diante da violação ou do cumprimento de 

normas morais. Estas seriam, portanto, uma forma derivada e especializada dentro 

da categoria das emoções. Assim, pode-se concluir que uma emoção como a raiva 

pode ser tanto uma emoção comum – como acontece quando sentimos raiva por 

levar uma fechada no trânsito – ou uma emoção moral – que ocorre quando 

sentimos raiva diante da violação daquilo que consideramos padrões de justiça, 

como no caso da raiva surgida diante da prisão de um inocente por motivos 

políticos – tudo dependerá do contexto de incitação emocional. 
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Por fim, cabe ainda salientar alguns aspectos sociais da teoria de Prinz. 

Como pudemos ver, para o autor, a definição de certo e errado depende de 

sentimentos, isto é, da disposição de um observador para sentir emoções dentro do 

espectro de aprovação e desaprovação. Sendo assim, uma das conclusões desta 

afirmação consiste em que juízos morais são relativos, dependendo do contexto e 

dos sentimentos do observador. O autor exemplifica isto aludindo ao canibalismo 

(PRINZ, 2007, p. 196). Enquanto indivíduos das sociedades ocidentais modernas 

manifestam profundo nojo diante desta prática, o ato de comer carne humana foi 

aceito (e até moralmente valorizado) em diversas culturas ao longo da história. 

Isto indica que, na opinião do autor, não há uma única resposta moral correta. 

Retomando o exemplo, o canibalismo é errado nas sociedades modernas, pois 

desperta nelas sentimentos de desaprovação. Mas a mesma prática foi correta para 

astecas e tupinambás, pois não havia entre os mesmos sentimentos de 

desaprovação em relação a isto. O autor ressalta que a consciência do relativismo 

não é insidiosa para a moralidade, ao contrário, ela tem a vantagem de promover a 

tolerância frente às diversas perspectivas morais (PRINZ, 2007, p. 208).  

Por fim, vale dizer que, embora defenda o relativismo, o autor enfatiza o 

aspecto intersubjetivo da moralidade. Ainda que juízos morais dependam dos 

sentimentos de um indivíduo, é fundamental notar que estes sentimentos morais 

são aprendidos e cultivados no seio de culturas pré-estabelecidas. Os processos de 

transmissão cultural são responsáveis por criar alguma conformidade entre os 

juízos morais individuais. A sociabilidade e a tendência humana para a 

conformidade fazem com que seja possível falar em valores morais de grupos, 

nações e outras coletividades (PRINZ, 2007, p. 183). Obviamente, nas sociedades 

complexas atuais encontraremos uma pluralidade significativa de valores. Neste 

caso, podemos dizer que o self moral será formado por um mosaico de 

sentimentos aprendidos no convívio com diferentes subgrupos, tais como a 

família, os contatos profissionais, as amizades, etc. Todavia, em um nível maior, 

alguns valores irão perpassar estas várias esferas de sociabilidade e formarão os 

valores morais de uma cultura. Para Prinz, a moralidade é uma ferramenta 

construída para lidar com problemas de coordenação intersubjetiva, logo, irá 

variar de acordo com o contexto cultural, histórico e geográfico de onde se 

origina. Em síntese, embora seja baseada nas emoções e estas sejam 
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essencialmente manifestações viscerais do corpo humano, a moralidade depende 

mais da cultura do que da biologia. 

5.4   

Conclusão 

Neste capítulo observa-se que a filosofia sentimentalista ganha novo 

impulso diante das recentes descobertas empíricas sobre o funcionamento da 

moralidade. Evidências que surgem de áreas responsáveis por grandes avanços na 

compreensão da mente humana se acumulam e convergem para ressaltar o papel 

das emoções na realização de juízos morais. Modelos exclusivamente racionais de 

explicação para o campo da moralidade encontram objeções cada vez maiores 

diante destas descobertas científicas. 

Todavia, a transferência destes dados empíricos para a seara especulativa 

da filosofia moral não ocorre sem alguma turbulência. Alguns filósofos pretendem 

resguardar o campo destas novidades, mantendo-se fiéis aos métodos tradicionais 

de investigação filosófica. Outros preferem incorporá-las como ferramentas úteis 

para a construção de novos argumentos filosóficos, ou para o resgate de disputas 

antigas.  

Este é o caso dos autores que citamos aqui como expoentes do 

sentimentalismo contemporâneo. Embora sejam herdeiros de um robusto legado 

filosófico, eles foram capazes de avançar e delimitar melhor alguns pontos antes 

obscuros na tradição, tais como a existência de um misterioso “senso moral” e o 

significado dos elusivos termos “aprovação/desaprovação”. Partindo das 

pesquisas recentes sobre a moralidade, Shaun Nichols e Jesse Prinz foram capazes 

de elucidar de que maneira mecanismos psicológicos e neurais associados às 

emoções, comprovadamente existentes, participam da realização de juízos morais 

e, a partir disto, elaboraram refinadas teorias morais sentimentalistas.  

  O restante deste trabalho será construído a partir de um voto de confiança 

em relação a esta nova abordagem sentimentalista. As propostas dos autores aqui 

apresentados servirão como hipótese de trabalho para uma investigação do 

entrelaçamento entre emoções e direito. Sobretudo a teoria de Jesse Prinz, que se 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0921363/CA



 
 

 
 

 

86 

apresenta como a mais completa descrição sentimentalista da estrutura dos juízos 

morais, das emoções e do papel da cultura na construção da moralidade. Daqui 

por diante serão empregados os termos juízos morais, emoções e sentimentos no 

sentido definido por este autor. Assim, para obter melhor precisão conceitual, 

serão evitadas, dentro do possível, algumas expressões correlatas até aqui 

empregadas, tais como afetos, paixões, etc. Com isto, pretendemos abordar 

claramente a seguinte questão: considerando plausíveis as teses do 

sentimentalismo contemporâneo e considerando as já referidas relações entre 

direito e moral, quais implicações se podem inferir do sentimentalismo para a 

esfera jurídica? Trataremos desta pergunta nos capítulos seguintes.  
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