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RESUMO

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  geral  identificar  se  a  epistemologia  moral  mais
compatível com a versão mais plausível do internalismo de julgamento na psicologia moral é
o cognitivismo ou o não-cognitivismo moral, explicitando  a forma como uma dessas duas
posições pode ser capaz de oferecer uma explicação adequada para o conhecimento moral. A
investigação realizada tem como metodologia a pesquisa bibliográfica e, em sua parte inicial,
oferece  uma introdução ao debate  entre  o internalismo e o externalismo moral,  a  fim de
avaliar, em seguida, as possíveis implicações epistemológicas do internalismo de julgamento
não-constitutivo defendido por Jon Tresan. Considerando essa formulação do internalismo de
julgamento como a posição mais plausível na psicologia moral, é obtido o resultado de que tal
posição seria melhor acomodada por uma epistemologia moral cognitivista. Por conta disso, a
parte central da pesquisa se ocupa da defesa de uma forma mais ampla de cognitivismo moral
que  reconhece a existência de diferentes tipos de conhecimento moral.  O trabalho procura
salientar,  sobretudo,  a  plausibilidade  de  algum  tipo  de  saber-como  moral  integrar  o
conhecimento  moral,  e  isso conduz ao resultado de que as  teorias  antirrealistas  (tanto  as
cognitivistas quanto as não-cognitivistas) apresentam uma epistemologia moral inadequada
por não serem compatíveis com essa possibilidade. A parte final da pesquisa realiza um estudo
preliminar a respeito das posições do realismo e do antirrealismo na ontologia moral com o
propósito de oferecer um retrato mais detalhado do tipo de cognitivismo moral  defendido
neste trabalho, esclarecendo os compromissos ontológicos dessa posição.  Tal estudo indica
que  essa  epistemologia  moral mais  ampla  não  deve  ser  vista  como  automaticamente
comprometida ao realismo moral,  pois sugere a possibilidade de o cognitivismo não-realista
de  Derek  Parfit  configurar  a  ontologia  moral  mais  promissora  quanto à  defesa  do
cognitivismo internalista de julgamento. 

Palavras-chave: Internalismo de julgamento; Cognitivismo moral; Epistemologia moral.



ABSTRACT

The present work has as general objective to identify whether the moral epistemology more
compatible with the most plausible version of judgment internalism in moral psychology is
moral cognitivism or non-cognitivism, explaining how one of these two positions may be able
to  offer  an  adequate  explanation  for  moral  knowledge.  The  research  carried  out  has  as
methodology the bibliographic research and, in its initial part, offers an introduction to the
debate  between  moral  internalism  and  externalism  in  order  to  evaluate,  afterwards,  the
possible epistemological implications of the non-constitutive judgment internalism defended
by Jon Tresan. Considering this formulation of judgment internalism as the most plausible
position in  moral  psychology,  the  result  obtained is  that  such a  position  would be better
accommodated by a cognitivist moral epistemology. Because of this, the central part of the
research deals with the defense of a broader form of moral cognitivism that recognizes the
existence of different kinds of moral knowledge. The work seeks to highlight, above all,  the
plausibility of some kind of moral know-how to integrate moral knowledge, and this leads to
the  result  that  the  anti-realist  theories  (both  cognitivists  and  non-cognitivists)  have  an
inadequate moral  epistemology because they are not compatible  with this  possibility.  The
final  part  of  the  research  conducts  a  preliminary  study  regarding  the  positions  of  moral
realism and anti-realism in  moral  ontology with  the  purpose  of  offering  a  more  detailed
picture of the type of moral cognitivism defended in this  work, clarifying the ontological
commitments  of  this  position.  The  study  indicates  that  this  broader  moral  epistemology
should  not  be  seen  as  automatically  committed  to  moral  realism,  since  it  suggests  the
possibility of Derek Parfit's non-realist cognitivism to configure the most promising moral
ontology regarding the defense of judgment internalist cognitivism.

Keywords: Judgment internalism; Moral cognitivism; Moral epistemology.
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INTRODUÇÃO

A metaética pode ser definida como a área da filosofia que investiga a natureza da

moralidade em suas diversas dimensões, de modo que ela é conhecida por reunir questões

provenientes da ontologia, da epistemologia e das filosofias da linguagem, da mente e da

ação.  As  suas  principais  subdisciplinas  são quatro:  a  ontologia  moral se  ocupa do status

ontológico da moralidade, procurando explicar se existem propriedades morais (e, caso elas

existam, qual é a sua natureza); a semântica moral investiga o funcionamento da linguagem

moral; a  epistemologia moral  reflete sobre a possibilidade e a explicação do conhecimento

moral; e a  psicologia moral estuda os aspectos filosófico-psicológicos do pensamento e da

ação moral relativos sobretudo à motivação moral.1 

O trabalho “Internalismo de julgamento e cognitivismo na epistemologia moral” tem

como objetivo geral identificar se a epistemologia moral mais compatível com a versão mais

plausível  do internalismo de  julgamento  na  psicologia moral  é  o  cognitivismo ou o não-

cognitivismo moral, explicitando a forma como uma dessas duas posições pode ser capaz de

oferecer uma explicação adequada para o conhecimento moral. Centrado na investigação da

epistemologia moral,  o trabalho se ocupa da defesa do cognitivismo moral enquanto uma

visão epistemológica que aceita a existência de diferentes tipos de conhecimento moral. Essa

investigação  é  complementada  de  duas  maneiras  distintas:  ela  inicia  com  o  estudo  da

psicologia moral, a fim de avaliar as possíveis implicações epistemológicas do internalismo

de  julgamento;  e  é  concluída  com  o  estudo  da  ontologia  moral,  a  fim  de  esclarecer  os

compromissos  ontológicos  da posição  epistemológica defendida no trabalho.  Os objetivos

específicos deste trabalho são explicitados a seguir.

O primeiro capítulo apresenta as teses metaéticas pertencentes ao internalismo e ao

externalismo moral, bem como as diferentes formulações que elas têm recebido nos debates

contemporâneos  da  psicologia  moral,  tendo  como  objetivo  oferecer  uma  introdução  à

promessa  de  impacto  do  internalismo moral  na  epistemologia  moral.  O internalismo e  o

externalismo moral divergem, grosso modo, a respeito de se as conexões entre a moralidade,

as razões para agir e a motivação são conexões internas e necessárias ou se elas são externas

1 Esclarecemos desde já que admitimos a distinção entre a psicologia moral filosófica e a  psicologia moral
científica, de modo que as questões metaéticas referidas neste trabalho como questões da ‘psicologia moral’
pertencem apenas à primeira dessas duas áreas.



e contingentes.2 Sugerimos que essa divergência pode ser inicialmente caracterizada da forma

como  ela  aparece  na  história  da  ética,  por  exemplo,  nas  teorias  de  Sócrates,  Platão,

Aristóteles, David Hume e Immanuel Kant, do lado internalista; e de Thomas Hobbes e John

Stuart Mill, do lado externalista. Enquanto os internalistas defendem que a moralidade tem a

capacidade  de  oferecer  razões  e/ou  motivação  para  os  seres  humanos,  os  externalistas

colocam dúvidas  sobre essa  capacidade e propõem que a moralidade oferece  razões  e/ou

motiva somente quando ela é reforçada de modo externo, por exemplo, por meio de punições

e/ou recompensas.

Após  uma  rápida  contextualização  histórica,  afirmamos  que  a  metaética

contemporânea  tem  procurado  identificar  as  diferentes  possibilidades  de  defender  o

internalismo; cada uma delas é negada por alguma forma correspondente de externalismo.

Stephen  Darwall  (2013),  mostra  que  devemos  diferenciar  as  formas  de  internalismo  e

externalismo sobre  a conexão entre a moralidade e as razões normativas daquelas sobre  a

conexão entre as razões normativas e a motivação, e também daquelas sobre a conexão entre

a moralidade e a motivação. Além disso, Darwall propõe que os internalistas podem entender

todas essas conexões de três maneiras bastante diferentes: eles podem dizer que elas ocorrem

por meio do  julgamento moral;  do  conhecimento de um fato normativo;  ou por causa da

própria verdade ou existência de um fato normativo.

Por meio da consideração dos argumentos que se tornaram tradicionais na discussão

entre o internalismo e o externalismo de julgamento a respeito da conexão entre a moralidade

e  a  motivação,  apontamos  que  a  principal  objeção  de  filósofos  externalistas  como,  por

exemplo,  David Brink (1989),  repousa na possibilidade de indivíduos  amoralistas,  isto  é,

indivíduos  que  não  se  sentem  motivados  pelos  seus  julgamentos  morais.  Filósofos

internalistas como Richard Hare (1952) e Michael Smith (1994) estiveram inclinados a aceitar

a intuição de que esses indivíduos não fazem julgamentos morais: Hare tenta explicar que

2 É importante esclarecer que, historicamente, os termos ‘internalismo’ e ‘externalismo’ receberam diversos
usos na filosofia. Na epistemologia, por exemplo, eles são empregados para marcar a distinção entre teorias
que  explicam  a  justificação  do  conhecimento  (STEUP;  NETA,  2020).  As  teorias  que  defendem  o
internalismo epistêmico propõem que a justificação é interna, no sentido de que os indivíduos precisam ter
algum tipo de acesso interno aos fatores que justificam as suas crenças para que eles tenham conhecimento.
Já as teorias que aceitam o externalismo epistêmico entendem que o acesso interno não é uma condição para
o conhecimento,  pois  a  justificação  é  externa,  o que torna  possível  dizer  que os  indivíduos podem ter
conhecimento mesmo se eles não estiverem cientes dos fatores que tornam as suas crenças justificadas.
Apesar  de  nos  ocuparmos  da  epistemologia  moral  neste  trabalho,  destacamos  que  não  discutiremos  o
internalismo e o externalismo epistêmico, mas somente o internalismo e o externalismo moral.
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outro tipo de julgamento é realizado por eles; Smith procura mostrar que eles apenas falham

em produzir julgamentos morais.  Afirmamos que os argumentos oferecidos por esses dois

filósofos não conseguem ir além do nível superficial das intuições e, assim, não constituem

provas filosóficas nem da verdade do internalismo nem da falsidade do externalismo.

Ainda no cenário da metaética contemporânea, é importante notar o esforço de vários

filósofos que apresentaram qualificações ao internalismo moral e procuraram conceder que

alguns julgamentos morais não motivam. Nesse sentido, as diferentes formas de internalismo

condicional especificam as condições precisas que possibilitam que a motivação decorra dos

julgamentos morais (por exemplo, a racionalidade e a normalidade, apenas para mencionar

algumas). Já a ideia básica do internalismo diferido é que o internalista não precisa afirmar

que  a  motivação  decorre  diretamente de  cada  julgamento  moral.  Outra  qualificação

apresentada  recentemente  é  a  distinção  entre  internalismo constitutivo e  não-constitutivo,

introduzida por Jon Tresan (2006, 2009). A diferença entre essas duas posições diz respeito à

maneira como o internalismo envolve a atribuição de uma necessidade. Aparentemente, não é

a mesma coisa, para o internalismo, atribuir necessidade à afirmação modal sobre a relação

entre o julgamento moral e a motivação (internalismo com necessidade de dicto), ou à relação

entre esses elementos (internalismo com necessidade de re).

Tresan procura mostrar que apenas o internalismo com necessidade de dicto pode ser

verdadeiro.  Desse  modo,  assumir  o  internalismo  de  re seria  inferir  indevidamente  teses

constitutivas sobre  a  natureza  da  relação  entre  o  julgamento  moral  e  a  motivação:  por

exemplo, que o julgamento moral é uma crença intrinsecamente motivadora, um “crensejo”

(constituição  parcial);  ou  que  ele  é  um  estado  mental  não-cognitivo  motivacional

(constituição total ou identidade); ou ainda, que a crença moral, sozinha, causa a motivação

(relação causal). Tresan considera que a formulação mais plausível do internalismo (a única

que é suportada pelas intuições internalistas) é uma tese não-constitutiva que considera que

algo  conta  como  um  julgamento  moral  se  está  acompanhado  de  motivação.  Como  esse

acompanhamento  não é  necessário  para  a  constituição  dos  julgamentos  morais, mas  o  é

apenas para a aplicação do conceito de julgamento moral, torna-se possível combinar esse

internalismo com o externalismo sobre a relação entre o julgamento moral e a motivação. 

O segundo capítulo  apresenta as posições da epistemologia moral a partir do debate

entre o internalismo e o externalismo na psicologia moral, tendo como objetivo avaliar as
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possíveis implicações epistemológicas do internalismo de julgamento, isto é, se ele favorece a

aceitação do cognitivismo ou do não-cognitivismo moral. Adentramos na epistemologia moral

apresentando o cognitivismo  e  o  não-cognitivismo  moral  a  partir  da  classificação  de

Alexander Miller (2013, p. 26-31) que reconhece, por um lado, quatro posições cognitivistas:

o  cognitivismo  forte (1)  do  realismo naturalista;  (2)  do  realismo  não-naturalista;  (3)  do

antirrealismo; e (4) o cognitivismo fraco. Por outro lado, Miller opõe a posição do (5) o não-

cognitivismo a todas as quatro formas de cognitivismo mencionadas.

Procuramos  vincular  explicitamente  essas  posições  da  epistemologia  moral  às

posições da psicologia moral a fim de avaliarmos, a partir de Tresan, se os cognitivistas e os

não-cognitivistas internalistas cometem a falácia de inferir teses constitutivas sobre a relação

do julgamento moral e da motivação, bem como se os cognitivistas  externalistas também

estariam  errados  de  alguma  forma.  Nesse  sentido,  procuramos  manter  uma  distinção  a

respeito  do  internalismo  como  uma  tese  sobre  a  natureza  dos  estados  mentais  que  são

julgamentos morais e como uma tese sobre  a aplicação do conceito de julgamento moral.

Sugerimos que quando essa distinção é transposta para a discussão entre o cognitivismo e o

não-cognitivismo se torna evidente que essas duas teses também podem ser lidas como teses

sobre a natureza do pensamento e/ou da linguagem moral, pois elas costumam propor que os

julgamentos  morais  são e/ou  expressam estados  mentais  cognitivos  ou  não-cognitivos.

Investigamos qual dessas duas abordagens (a psicológica ou a semântica) é a mais promissora

tanto na psicologia moral quanto na epistemologia moral, indicando se é o cognitivismo ou o

não-cognitivismo a tese epistemológica mais capaz de acomodar  a  melhor  formulação do

internalismo de julgamento enquanto uma tese não-constitutiva.

O  terceiro  capítulo  apresenta  a  discussão  sobre  os  tipos  de  conhecimento  na

epistemologia e tem como objetivo investigar as possíveis repercussões dessa discussão na

divisão metaética entre teorias cognitivistas e não-cognitivistas sobre o conhecimento moral,

identificando  quais  subgrupos  dessas  teorias  são  capazes  de  oferecer  uma  compreensão

adequada da epistemologia  moral.  A partir  da distinção de Bertrand Russell  (2005) entre

conhecimento  por  descrição e  por familiaridade,  introduzimos  a  distinção  entre

conhecimento proposicional e  por familiaridade. O conhecimento proposicional (ou  saber-

que) é frequentemente considerado pela epistemologia como sinônimo de ‘conhecimento’, por

meio daquela que foi considerada a sua definição tradicional: ‘crença verdadeira justificada’.
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Além disso, muitos filósofos aceitam que a relação do conhecimento proposicional com a

verdade  é  mediada  pela noção  de  verdade  por  correspondência,  de  modo  que  apenas

constituem conhecimento as crenças que correspondem, de alguma forma, a estados de coisas

no mundo. Isso implicaria que uma das principais caraterísticas das afirmações proposicionais

é ter o objetivo de ser uma representação da realidade.

A partir do questionamento sobre a redutibilidade do conhecimento por familiaridade

ao conhecimento proposicional, procuramos enfatizar que o primeiro não pode ser visto como

o conhecimento proposicional de que p, mas como o conhecimento direto de algo. Conforme

explicamos, o conhecimento por familiaridade apresenta especificidades importantes como,

por exemplo, não ter valor de verdade em si mesmo e não ser de natureza representacional.

Lançamos  o  mesmo  questionamento  a  respeito  da  redutibilidade  ao  conhecimento

proposicional  também  para  o  conhecimento  prático ou  saber-como. Destacamos  que  a

irredutibilidade do saber-como pode ser afirmada se for possível oferecer uma definição para

esse conhecimento e explicar a sua relação com a verdade. Sugerimos que a definição do

saber-como enquanto uma disposição (ou habilidade) pode ser mais satisfatória por evitar os

problemas das concepções que o definem como uma capacidade.

Com  a  discussão  sobre  os  tipos  de  conhecimento  na  epistemologia,  procuramos

esclarecer o pressuposto comum de que todo o conhecimento é exclusivamente de natureza

proposicional, o pressuposto que parece ter causado a oposição entre o cognitivismo e o não-

cognitivismo na metaética. Os cognitivistas procuram explicar o conhecimento moral dessa

maneira,  enquanto  os  não-cognitivistas  estão  mais  inclinados  a  aceitar  algum  tipo  de

ceticismo e a defender, por exemplo, que as afirmações morais não podem ser verdadeiras ou

falsas por não serem proposicionais. De maneira semelhante, alguns cognitivistas assumem

teorias do erro e teorias ficcionalistas que aceitam uma forma de ceticismo de acordo com o

qual  todas  as  afirmações  morais  são  falsas.  Sugerimos  que  essas  formas  de  ceticismo

defendidas  por  filósofos  antirrealistas  estão  em  pior  posição  epistemológica,  caso  o

conhecimento  moral  possa  ser  considerado  como contendo conhecimento  proposicional  e

prático. Encerramos apontando que, aparentemente, as posições metaéticas mais capazes de

acomodar  uma  visão  cognitivista  sobre  os  diferentes  tipos  de  conhecimento  moral  são

realistas em sua ontologia e defendem algum tipo de  descontinuidade  entre ética e ciência.

Para  apontar  que  os  defensores  da  continuidade  (isto  é,  os  filósofos  naturalistas)  estão
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equivocados  quanto  à  defesa  do  cognitivismo  forte  em  conjunção  ao  realismo  moral,

sugerimos que é preciso olhar  não apenas para a  epistemologia moral,  mas contemplar  a

conexão dessa área com a ontologia moral.

O  quarto  capítulo  apresenta  as  posições  do  realismo  e  do  antirrealismo  na

ontologia  moral  e  tem  como objetivo  esclarecer  os  compromissos  ontológicos  do

cognitivismo moral, investigando a possibilidade de o cognitivismo não-realista configurar

uma  alternativa  metaética  melhor  que  as  formas  tradicionais  de  cognitivismo  realista,

sobretudo em relação ao cognitivismo internalista  de julgamento defendido pelo trabalho.

Esse  capítulo  questiona,  especificamente,  se  é  verdadeira  a  aparência  de  que,  uma  vez

descartados tanto o cognitivismo antirrealista quanto o não-cognitivismo antirrealista, a forma

mais  ampla  de  cognitivismo  sustentada  no  capítulo  anterior  estaria  automaticamente

comprometida ao realismo moral.

As posições do realismo e o antirrealismo moral são caracterizadas, respectivamente, a

partir  do naturalismo cognitivista de Peter Railton e do expressivismo não-cognitivista de

Allan Gibbard. Também trazemos a discussão iniciada por Derek Parfit (2017), que procura

defender  a  posição  do  cognitivismo  não-realista.  Apresentamos  as  críticas  de  Parfit  ao

realismo e ao antirrealismo moral, bem como as distinções realizadas por esse filósofo (entre

os possíveis sentidos de termos como ‘propriedade’ e ‘realidade’) a fim de mostrar como o

cognitivismo não-realista pode dar origem a uma teoria metaética tríplice, possibilitando a

convergência entre três posições metaéticas que até então eram consideradas incompatíveis: o

naturalismo, o não-naturalismo e o expressivismo quase-realista. Parfit combina uma forma

de não-naturalismo não-metafísico a uma visão naturalista mais ampla, na qual o significado

do termo ‘realidade’ inclui tanto verdades morais naturais (empíricas) quanto verdades morais

não-naturais (não-empíricas). Essa visão ontológica repercute sobre a epistemologia moral, de

modo  que  o  cognitivismo  não-realista  aceita  que  há  conhecimento  de  verdades  morais

naturais e não-naturais. Após apresentar a maneira como Parfit defende essas ideias e a teoria

metaética  tríplice,  encerramos  o  capítulo  indicando  que  a  ontologia  moral  presente  no

cognitivismo não-realista permite a essa posição oferecer uma explicação mais adequada para

o conhecimento moral do que aquela que é oferecida pelo cognitivismo realista. Além disso,

sugerimos que o cognitivismo não-realista pode,  a princípio,  oferecer suporte à defesa do

cognitivismo internalista de julgamento defendido neste trabalho.
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A partir  do exposto,  enfatizamos que a justificativa para esta pesquisa encontra-se

apoiada,  primeiramente,  na própria  importância do estudo das  diversas  áreas  da filosofia.

Conforme pode ser exemplificado pelo caráter abrangente deste trabalho, a metaética requer a

investigação concomitante de diversos temas filosóficos que visam esclarecer a natureza da

moralidade. Esta pesquisa, centrada no estudo da epistemologia moral, pretende auxiliar na

compreensão do conhecimento moral, explicitando também a sua conexão com a motivação,

bem como os seus compromissos ontológicos. Desse modo, este trabalho almeja contribuir

com a área da metaética e, assim, ser relevante para o estudo da ética em geral (ou seja, tanto

para  a  ética  normativa  quanto  para  a  ética  prática).  Entendemos  que  esta  pesquisa  tem

importância, sobretudo no Brasil, onde a investigação de problemas metaéticos e a publicação

de obras a respeito ainda representam grandes lacunas que têm sido preenchidas de maneira

bem mais lenta do que em relação a outras áreas da filosofia e da ética.
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1 INTERNALISMO E EXTERNALISMO MORAL: UMA INTRODUÇÃO

Este capítulo destina-se a apresentar as teses metaéticas pertencentes ao internalismo e

ao externalismo moral. A tarefa de contrapô-las e avaliá-las compreende o cerne da área de

estudo  conhecida  como  psicologia  moral.  Como  foi  mencionado,  esse  domínio  de

investigação lida com  os aspectos filosófico-psicológicos do pensamento e da ação moral

relativos  sobretudo  à  motivação  moral.  Neste  trabalho,  admitimos  a  distinção  entre  a

psicologia moral  filosófica e a psicologia moral  científica a fim de tornar explícito que nos

ocuparemos apenas da primeira.3

É possível verificar com facilidade que a discussão metaética a respeito da natureza da

moralidade tem colocado o debate entre o internalismo e o externalismo moral em um lugar

de  destaque.  Muito  se  pensou  que  o  internalismo  pode  ser  uma  tese  reveladora  sobre  a

moralidade por retratá-la como profundamente conectada a razões e também à motivação. De

fato,  um  grande  número  de  filósofos,  oriundos  de  diversas  tradições  metaéticas,  tem

procurado alguma formulação verdadeira dessa tese, enquanto outros filósofos têm tentado

incansavelmente  demonstrar  a  sua  falsidade  na  esperança  de  rejeitar  as  consequências

metaéticas que geralmente são atribuídas a ela. Este capítulo tem como objetivo oferecer uma

introdução à promessa de impacto do internalismo moral na epistemologia moral por meio da

apresentação dos principais desenvolvimentos que tem sido propostos a essa tese filosófica.

Tendo reconstituído de maneira bastante breve o domínio de investigação ao qual a

problemática a ser abordada pertence, um primeiro passo de nossa reflexão consiste em tornar

preciso o que exatamente é defendido pelo internalismo e pelo externalismo moral. Quando

confrontados com a tarefa de explicar as conexões que existem entre a moralidade, as razões

para agir  e  a  motivação,  os  filósofos  internalistas  e  externalistas  apresentam divergências

importantes.  O  desacordo  fundamental  refere-se  ao  modo  como  essas  conexões  são

concebidas por eles. Grosso modo, o internalismo moral pode ser caracterizado como a defesa

de que essas conexões são necessárias e internas; já o externalismo moral nega a existência

de  qualquer  conexão  necessária  entre  moralidade,  razões  e  motivação,  e  propõe  que  as

3 Isso porque é amplamente aceito que a própria metaética é uma parte da filosofia e que ela deve, portanto, se
ocupar  de  problemas  tipicamente  filosóficos.  No decorrer  deste  capítulo,  mencionaremos  brevemente  a
relação entre a psicologia moral filosófica e a psicologia moral científica por meio do questionamento sobre
a  possível  contribuição de estudos  empíricos (por exemplo,  os  estudos sobre a  natureza  da moralidade
realizados pela psicologia ou pela neurociência) nas investigações filosóficas da metaética.



conexões entre esses elementos são meramente contingentes e externas. Antes de introduzir as

diferentes  terminologias  metaéticas  que  têm  moldado  o  debate  entre  o  internalismo  e  o

externalismo moral, vejamos como essas duas teses filosóficas aparecem na história da ética.

1.1 COMO ESSAS TESES APARECEM NA HISTÓRIA DA ÉTICA?

É  possível  realizar  uma  primeira  aproximação  a  essa  distinção  ao  associá-la  às

posições  defendidas  por  alguns  dos  principais  nomes  da  ética  filosófica.  Desse  modo,

podemos  dizer  que  Sócrates,  Platão,  Aristóteles,  David  Hume  e  Immanuel  Kant  são

conhecidos por terem assumido o internalismo moral, enquanto Thomas Hobbes e John Stuart

Mill defenderam o externalismo moral. Nesse sentido, é válido mencionar, como exemplos, as

posições de Gláucon e de Sócrates no diálogo A República, de Platão.4 Por meio da história do

anel de Giges, Gláucon propõe que nenhum ser humano preferiria agir de maneira justa se

pudesse se tornar invisível e, com isso, garantir a impunidade de seus atos. Ele pode ser lido

como um externalista no que se refere à sua proposta de que  os seres humanos são justos

apenas quando constrangidos (PLATÃO, 2008, 360c). Isso porque os externalistas de fato

argumentam que as razões e/ou motivações dos seres humanos sempre são o resultado de

reforços  externos  à  moralidade.  Por  outro  lado,  a  posição  internalista  de  que  a  própria

moralidade é capaz de prover razões e/ou motivação pode ser encontrada em Sócrates, pois

ele defendeu, por exemplo, que a justiça constitui, contrariamente às aparências, o modo de

agir mais vantajoso, uma vez que repercute diretamente sobre a felicidade humana (PLATÃO,

2008, 352d-354a).

É  possível  afirmar  que  o  primeiro  debate  a  respeito  da  melhor  maneira  de

compreender o internalismo moral está presente na filosofia antiga e ocorre entre Sócrates,

Platão e Aristóteles. O internalismo de Sócrates pressupõe que o conhecimento do que é bom

constitui a condição que é, ao mesmo tempo, necessária e suficiente para a motivação moral.

Platão aceita essa posição e a reinterpreta, sustentando que é o conhecimento da ideia de Bem

que  motiva  os  seres  humanos.  Aristóteles discorda  dessas  visões,  defendendo  que  o

conhecimento do que é bom é uma condição necessária, mas não suficiente para a motivação,

pois ele entende que os seres humanos estão sujeitos à fraqueza de vontade (ou acrasia). De

4 Outra posição encontrada nessa obra,  que também pode ser  associada ao externalismo,  é  oferecida por
Trasímaco. Mais adiante, faremos breves menções a ela.
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acordo com ele, uma pessoa  incontinente não segue a sua deliberação racional sobre o que

seria mais adequado fazer e cede a um apetite contrário à virtude requerida (ARISTÓTELES,

1980, livro VII). Por exemplo, alguém que não se empenhou na realização de atos corajosos

ao longo de sua vida, encontra bastante dificuldade de exercer a virtude da coragem sempre

que as circunstâncias requerem que ele o faça; essa pessoa pode até acreditar que deveria ser

corajosa, mas o medo a faz contrariar o seu julgamento racional. Podemos dizer que tal pessoa

não  “fortaleceu”  a  sua  vontade  o  suficiente  para  “se  conter”  e  resistir  à  prática  dos

comportamentos que considera errados.5 

Ao  nos  aproximarmos  da  modernidade,  vemos  o  surgimento  de  outras  posições

importantes  para  o  debate  entre  o  internalismo  e  o  externalismo  moral.  Consideremos,

primeiro, os internalistas Hume e Kant e, em seguida, os externalistas Hobbes e Mill. Na obra

publicada em 1739,  A Treatise of Human Nature  (1978), Hume manteve um ceticismo em

relação à capacidade de a razão motivar os seres humanos. Ele apresentou uma teoria da ação

humana e defendeu que a razão não pode dar origem a paixões e que a motivação para agir

deve estar ligada às últimas, e não exclusivamente à primeira (HUME, 1978, Book II, Part 3,

Section 3). Quando essa teoria é aplicada à ação moral, obtemos uma forma de internalismo

que procura ampliar o papel das paixões no que diz respeito à motivação moral.6 Por conta

disso,  Hume  é  considerado  um  dos  primeiros  defensores  do  sentimentalismo  moral, a

concepção segundo a qual os julgamentos morais são constituídos de componentes emotivos.

Podemos  apresentar  o  internalismo  de  Kant,  encontrado  na  Fundamentação  da

metafísica dos costumes  (2005), originalmente publicada em 1785, como uma tentativa de

reafirmar e conferir um novo significado à ideia dos filósofos antigos de que a motivação

moral deriva da razão. De acordo com o seu pensamento, a motivação genuinamente moral

corresponde a estar motivado unicamente pelo conceito de dever (KANT, 2005, p. 28-29).

Assim, o princípio supremo da moralidade, o imperativo categórico, constitui o procedimento

de teste das máximas que regem as ações humanas, permitindo a identificação das máximas

5 A incontinência,  enquanto  uma falha  na capacidade  de  seguir  um juízo  racional,  se  opõe,  portanto,  à
continência, a qual é, por assim dizer, como uma “resistência” que torna um indivíduo capaz de seguir a sua
deliberação racional sobre o que é correto sem ceder aos seus apetites.

6 Recentemente,  vários  filósofos  interpretaram a  teoria  humeana da  ação  como uma teoria  da  motivação
moral, embora o propósito inicial de Hume tenha sido oferecer uma explicação para a motivação presente
nas ações em geral.  Apesar disso, a chamada ‘teoria humeana da motivação’ é particularmente importante
para a metaética porque ela tem orientado as discussões contemporâneas sobre a natureza da motivação
moral, as quais, por sua vez, tiveram bastante influência sobre a psicologia moral e sobre a sua relação para
com a epistemologia moral, conforme será salientado no próximo capítulo deste trabalho.

 23



que são racionalmente aceitáveis. Kant sustenta que se considerarmos que uma máxima não é

universalizável sem implicar algum tipo de contradição racional (ou, mais precisamente, se

não  somos  capazes  de  querer que  ela  tivesse  validade  universal),7 então  essa  máxima é

contrária  ao dever.  Um dos exemplos  de Kant  envolve a imoralidade de fazer  promessas

falsas:  apesar de uma pessoa querer seguir  essa máxima,  ela  não pode querer,  ao mesmo

tempo, que todos também a sigam; além disso, pode ser dito que o próprio ato de prometer

perderia o seu sentido em um mundo no qual todos fizessem promessas falsas (KANT, 2005,

p. 33-34, 60-61). Desse modo, discordando do sentimentalismo de Hume, Kant defende que o

conhecimento  da  moralidade,  o  qual  nos  é  dado  racionalmente  por  meio  do  imperativo

categórico, é suficiente para a motivação moral.

Por meio de uma tese conhecida pelo nome de egoísmo psicológico, Hobbes afirmou,

em 1651,  na  obra  Leviatã (1979),  que  todas  as  motivações  presentes  nos  seres  humanos

(incluindo  as  motivações  relacionadas  à  moralidade)  podem ser  identificadas,  em  última

instância,  a  desejos  egoístas.  Sob  essa  ótica,  a  moralidade  é  entendida  como  a  maneira

racional  que  o  autointeresse  dos  seres  humanos  encontrou  de  assegurar  seus  próprios

interesses. O externalismo é uma consequência natural dessa visão, dado que a moralidade

seria desprovida de força motivacional própria. 

Mill,  o último filósofo que escolhemos mencionar nesta seção, ofereceu, em 1861,

outra defesa ao externalismo na obra Utilitarismo (2005). De acordo com o seu pensamento,

sempre são necessárias ‘sanções externas’ (como a coerção legal e a coerção pela opinião

alheia) para que os seres humanos se sintam motivados pela moralidade. Mill argumenta que a

‘sanção interna’, isto é, a coerção proveniente da própria consciência enquanto um sentimento

relacionado ao ‘remorso’ pela transgressão do dever, é insuficiente para oferecer motivação

moral.  Como  Mill  considera  que  a  existência  desse  sentimento  na  consciência  de  um

individuo é  um fato  contingente  (pois  depende,  por  exemplo,  da  educação  recebida),  ele

defende  que  a  sanção  da  consciência  não  é  motivacionalmente  eficaz  em todos  os  seres

humanos e que, nas pessoas em que ela não é eficaz, a moralidade tem influência somente por

meio de sanções externas que envolvem “a esperança de receber benefícios e o receio da

reprovação [de outrem]” (MILL, 2005, p. 68).

7 A principal  formulação original  do imperativo categórico é “Age apenas segundo uma máxima tal  que
possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.” (KANT, 2005, p. 59)
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Cabe ressaltar,  todavia,  que essa caracterização do internalismo e do externalismo

moral apoiada na história da ética é bastante imprecisa. Isso porque, apesar de as teorias dos

filósofos mencionados conterem esses e outros elementos metaéticos subjacentes, a metaética

adquiriu o status de um campo de estudo, com suas próprias questões, somente a partir de

1903, com a publicação do  Principia Ethica  (1999) de George E. Moore.  Desse modo, é

adequado dizer que os filósofos antigos e modernos não estavam propriamente preocupados

com o debate entre o internalismo e o externalismo moral.8 Eles deixavam em segundo plano

a tarefa  de  oferecer  uma explicação filosófica  de  caráter  mais  geral  sobre  a  natureza  da

moralidade, e só o faziam a medida que essa tarefa fosse requerida pelo desenvolvimento das

suas teorias normativas. Assim, se hoje parece fácil apontar a presença de aspectos metaéticos

relativos à psicologia moral nas teorias desses filósofos, isso se deve ao reconhecimento da

metaética como uma área genuína de investigação.

O debate metaético contemporâneo entre o internalismo e o externalismo moral revela

a presença de internalismos de razões, de motivos, de julgamento, de existência, condicionais,

diferidos  e  não-constitutivos. Dessa forma, uma importante tarefa a que a metaética tem se

dedicado é a de identificar, de modo cada vez mais preciso, as diversas formulações que o

internalismo moral pode receber e às quais o externalismo moral pretende fazer oposição. 

1.2 A TAXONOMIA DO INTERNALISMO PROPOSTA POR STEPHEN DARWALL

Ao pensar nas diferentes conexões que podem existir entre a moralidade, as razões e

os  motivos,  o  filósofo  Stephen  Darwall  (2013)  apresentou  uma  importante  classificação

terminológica que permite indicar com clareza sobre o que as afirmações internalistas estão

falando.  Isso  porque  são  encontrados  na  literatura  debates  entre  (a)  o  internalismo e  o

externalismo moral/de razões, entre (b) o internalismo e o externalismo de razões/motivos, e

entre (c) o internalismo e o externalismo moral/de motivos. No que se segue, procuraremos

distinguir cuidadosamente esses debates.

Uma maneira  útil  de  interpretar  essa  classificação  é  identificar,  de  acordo  com o

elemento que aparece ao final de (a), (b) e (c), se o debate é a respeito de uma conexão com

8 Além disso, é importante dizer que os termos ‘internalismo’ e ‘externalismo’ são parte de uma nomenclatura
metaética recente que teve início com a publicação dos textos de W. D. Falk (1947-8) e William Frankena
(1958).
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razões ou de uma conexão com motivos.9 Para a correta compreensão das teses internalistas, é

importante observar que todas elas atribuem uma direcionalidade específica e  assimétrica  à

conexão necessária postulada: isto é, elas afirmam que uma certa conexão é necessária ou à

moralidade ou às razões, de modo que nenhuma dessas conexões é afirmada pelo internalismo

na  direção  contrária  (VAN  ROOJEN,  2002,  p.  30-31,  2015,  p.  56).  Assim,  em  (a),  a

moralidade tem uma conexão com razões; em (c), ela tem uma conexão com motivos. Já em

(b), são as razões que têm uma conexão com motivos.

A partir dessa classificação, faz-se necessária a distinção entre razões e motivos, ou

seja, entre dois tipos de razões: as razões normativas e as razões motivadoras.10 Enquanto as

primeiras funcionam como justificativa para as ações de alguém, as últimas apenas explicam o

que motivou o agente a realizá-las, sem torná-lo justificado. David Brink ilustra essa distinção

ao explicar, por exemplo, que “a crença de que lâmpadas são nutritivas e o desejo de ser

saudável constituem a minha razão [no sentido explicativo] para comer lâmpadas, apesar de,

presumivelmente,  eu  não  ter  uma  razão  [no  sentido  justificativo]  para  comer  lâmpadas”

(BRINK, 1989, p. 39, tradução nossa). 

O primeiro debate, (a), relativo à conexão entre a moralidade e as razões normativas

diz respeito à  autoridade que costuma ser atribuída às exigências morais.  Os internalistas

procuram explicar essa autoridade recorrendo ao pensamento de que a  racionalidade é uma

característica  essencial  dessas  exigências.  Desse  modo,  eles  sustentam que  as  exigências

morais, necessariamente, (i) oferecem razões para agir que, além disso, (ii) se sobrepõem a

outras considerações; os externalistas, por outro lado, não endossam essa conexão necessária

e podem recusar tanto (i) quanto (ii) (DARWALL, 2013, p. 277). Retornaremos a esse debate

mais adiante, apresentando brevemente o contraste entre as posições internalistas de Christine

Korsgaard e Michael Smith e a posição externalista de Philippa Foot.

9 Uma nomenclatura que coincide com essa distinção é aquela na qual  o internalismo moral/de razões é
referido pelo nome ‘Racionalismo Moral’ (PARFIT, 1997, p. 103), enquanto as outras teses internalistas, que
envolvem motivos (respectivamente, o internalismo de razões/motivos e o internalismo moral/de motivos),
recebem o nome ‘internalismo motivacional’  (VAN ROOJEN, 2013).

10 Embora as discussões entre o internalismo e o externalismo a respeito de razões normativas e a respeito de
razões motivadoras devam ser diferenciadas,  é importante dizer que elas podem se entrecruzar em uma
argumentação mais complexa. Isso porque diversos filósofos posicionam o internalismo moral/de razões ou
o internalismo de razões/motivos (ou, ainda, a conjunção de ambos) como premissa para argumentar em prol
do internalismo moral/de motivos (VAN ROOJEN, 2013). Veremos melhor essa possibilidade na seção 2.4,
ao considerarmos as formas de internalismo defendidas por Christine Korsgaard e Michael Smith.
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O segundo debate, (b), a respeito da conexão entre as razões normativas e as razões

motivadoras,  tem Bernard Williams (1979) como o principal  defensor  do internalismo de

razões/motivos.  Williams  é  conhecido  por  afirmar  que  as  razões  normativas  são  sempre

‘internas’ ao  ‘conjunto  motivacional’ de  alguém,  de  modo  que  ele  argumenta  contra  a

existência  de  razões  para  agir  ‘externas’  nesse  mesmo  sentido.  O  externalismo  de

razões/motivos  afirma,  por  outro  lado,  que  ao menos  algumas das  razões  normativas  são

externas,11 pois o fato de que elas são razões para agir não dependeria do estado motivacional

de quaisquer indivíduos para os quais elas são razões. Para essa visão, razões normativas e

motivos não estariam conectados de maneira necessária. É preciso separar esse debate, que

teve início a partir  da distinção introduzida por Williams, do terceiro debate,  (c),  que diz

respeito, de modo mais amplo, à conexão entre as demandas morais e as razões motivadoras. 

A partir dessa diferenciação inicial dos três debates, direcionaremos o foco de nossa

reflexão para o último deles, aquele entre o internalismo e o externalismo moral/de motivos.

Para entendê-lo melhor,  trazemos o contraste identificado por Darwall  (2013, p.  281-287)

entre  internalismo de  julgamento e  de existência,12 duas  formas  diferentes  de conceber  a

natureza das conexões internalistas.13 Basicamente, o internalismo de julgamento propõe que

a  conexão  necessária  é  instanciada  entre  o estado  psicológico de  julgamento  moral  e  a

motivação, enquanto o internalismo de existência entende que a conexão necessária ocorre

entre  o conteúdo  do estado psicológico e  a  motivação  (VAN ROOJEN,  2013).  Assim,  o

internalismo  de  julgamento  é  uma  tese  que  procura  explicar  a  força  motivacional  dos

11 Os externalistas também podem defender,  como Derek Parfit  (1997),  que  todas as  razões para agir  são
externas.

12 Uma  classificação  alternativa  foi  desenvolvida  pelo  filósofo  David  Brink  (1989,  p.  37-43).  Além  de
distinguir, como Darwall, entre as formas de internalismo a respeito de razões e de motivos, ele divide de
uma maneira ligeiramente diferente as afirmações internalistas entre (1) aquelas que falam sobre obrigações
morais (internalismo do agente); (2) as que falam de crenças morais (internalismo do avaliador); (3) e as
que  apelam,  de  maneira  mais  completa,  para  o  reconhecimento  de  possuir  uma  obrigação  moral
(internalismo híbrido). O contraste identificado por Brink entre essas formas de internalismo é o seguinte:
em (1),  as obrigações morais são objetivas; em (2),  o julgamento moral é subjetivo; e,  em (3),  tanto o
elemento objetivo quanto o subjetivo são considerados. Brink também distingue entre internalismo forte e
fraco. Essas duas últimas teses correspondem às ideias que serão apresentadas neste trabalho sob os nomes
de internalismo incondicional e internalismo condicional.

13 É importante destacar que,  apesar de termos escolhido fazer  referência explícita apenas ao internalismo
moral/de motivos, a distinção entre internalismo de julgamento e de existência pode ser aplicada também ao
internalismo de razões/motivos e ao internalismo moral/de razões, ou seja,  ela pode ser aplicada às três
formas de internalismo identificadas anteriormente (VAN ROOJEN, 2013).
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julgamentos morais por meio da investigação (i)  da natureza do pensamento  e/ou (ii)  da

natureza da linguagem por trás desses julgamentos.14

Darwall  identifica  duas  possibilidades  para  os  defensores  do  internalismo  de

existência. O  internalismo de existência perceptual  corresponde à defesa de que o contato

epistêmico com os fatos normativos é necessariamente motivador. É possível associar essa

posição a Platão, pois, conforme foi visto, esse filósofo entende o conhecimento da ideia de

Bem como necessariamente motivador. Já o  internalismo de existência metafísico faz uma

afirmação ainda mais fundamental ao propor que a motivação, necessariamente, constitui a

verdade ou a própria  existência de um fato normativo.  Podemos dizer que essa posição é

sustentada por Bernard Williams, por exemplo, pois, conforme foi dito, ele defende que a

existência de uma razão normativa se traduz no fato de que esta é uma razão motivadora para

alguém, ou seja, no fato de que ela é uma consideração interna ao seu conjunto motivacional.

Nesse sentido, a diferença entre o internalismo de julgamento e os internalismos de

existência é que apenas os últimos postulam a existência de verdades ou fatos normativos a

fim de garantir a conexão necessária internalista (um via percepção epistêmica, e o outro pela

própria  existência das  verdades  ou fatos  normativos).  Já  a  diferença entre  os subtipos  de

internalismo de existência pode ser compreendida, como Darwall (1992) sugere, nos termos

de que o subtipo metafísico é uma tese constitutiva a respeito de a motivação fazer parte das

verdades  ou  dos  fatos  normativos,  ao  passo  que  o  subtipo  perceptual  é  uma  tese  não-

constitutiva quanto a esse mesmo ponto.15

A partir das distinções apresentadas até aqui, é possível introduzir uma formulação

simples do internalismo moral/de motivos enquanto um internalismo de julgamento:

Internalismo [de julgamento] simples: Necessariamente, se uma pessoa julga que ela
moralmente  deve  φ,  então  ela  está  (ao  menos  um  pouco)  motivada  a  φ
(BJÖRNSSON et al., 2015, p. 1, tradução nossa).

14 Manter uma distinção entre (i) e (ii) é importante para o propósito deste trabalho de encontrar a posição mais
plausível na psicologia moral (a qual será depois combinada à posição mais plausível  na epistemologia
moral), pois, como procuraremos esclarecer no próximo capítulo, a melhor formulação do internalismo de
julgamento é aquela que tem origem a partir da investigação da natureza da linguagem moral.

15 Ainda neste capítulo, traremos a classificação de Jon Tresan a respeito da diferença entre o  internalismo
constitutivo e  não-constitutivo.  É importante destacar que o sentido estrito em que Darwall utiliza esses
termos não coincide com o sentido mais amplo empregado por Tresan.  É possível dizer que, na visão de
Tresan, as duas formas de internalismo de existência que Darwall distingue a partir desses termos são, na
verdade, ambas formas constitutivas de internalismo, conforme será esclarecido ao longo deste e do próximo
capítulo.
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No  que  se  segue,  olharemos  rapidamente  para  alguns  debates  intensos  entre

internalistas e externalistas que levam em conta essa formulação simples do internalismo de

julgamento, os quais quase sempre envolvem as mesmas intuições e argumentos que foram

originalmente empregados por filósofos como Richard Hare, David Brink e Michael Smith

(seção 2.3). Faremos isso com o objetivo de apresentar, em seguida (seção 2.4), as diversas

qualificações  resultantes  desses  debates,  tornando  explícito  o  fato  de  que  elas  têm  sido

oferecidas, em especial, à forma de internalismo capturada pela formulação acima.

1.3 AS INTUIÇÕES E OS ARGUMENTOS TRADICIONAIS SÃO EVIDÊNCIAS EM

PROL DO INTERNALISMO?

O filósofo Richard Hare é conhecido por ter indicado várias linhas de argumentação

que  corroborariam a  verdade  do  internalismo moral.  Ele  inicia a  obra  The  Language  of

Morals (1952)  com a sugestão de que o comportamento é o melhor guia para identificar as

crenças  morais  de  uma  pessoa.  Hare  entende  que  essa  relação  tão  próxima  entre  o

comportamento  e  os  julgamentos  morais  é  capturada  de  maneira  satisfatória  apenas  pelo

internalismo, a medida que este pode explicá-la, inclusive, em termos de uma conexão interna

entre o julgamento moral e a motivação, de modo que o estado mental de julgamento moral

seja ele mesmo um estado motivacional.  O internalismo ofereceria uma explicação para a

expectativa usual de que as pessoas estão motivadas a agir de acordo com os seus julgamentos

morais sinceros sobre o que elas acreditam que é correto. 

Podemos  ilustrar  esse  último  ponto  com  o  caso  de  alguém  que  nos  diz  ter  se

convencido verdadeiramente de que deve aderir ao vegetarianismo ou ao veganismo porque

passou a se preocupar com o sofrimento animal (MASON, 2013). Parece natural esperarmos

que essa pessoa tenha uma motivação para não consumir mais produtos de origem animal e

se,  em um dia qualquer,  soubéssemos que ela  agiu contra as  suas  crenças  sobre o que é

correto,  certamente  ficaríamos  intrigados  e  exigiríamos  uma  explicação  para  o  seu

comportamento. Além disso, se, depois de um tempo, essa pessoa continuasse a consumir

produtos de origem animal, poderíamos duvidar que ela fez um julgamento moral sincero e

que ela de fato possui as crenças morais que alegou possuir.
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Apesar  de  apelar  para  uma  consideração  tão  intuitiva  a  respeito  da  nossa  prática

cotidiana  de  atribuição  de  crenças  morais  às  pessoas,  a  rota  sugerida  por  Hare  para  o

internalismo moral tem sido resistida. Para os externalistas, ainda que pudéssemos garantir de

maneira confiável que uma pessoa possui certas crenças morais, nada impede que essa pessoa

afirme  não  estar  motivada  por  essas  crenças  (VAN ROOJEN,  2013).  O  externalismo de

julgamento reivindica que a explicação mais adequada para a relação entre os julgamentos

morais  e  a  motivação  deve  reconhecer  a  existência  de  exceções  à  conexão  necessária

defendida pelos  internalistas.  Desse modo,  a motivação moral  seria  melhor  compreendida

como relacionada à presença contingente de desejos e interesses nos agentes: dependendo

desses últimos, uma pessoa pode ou não estar motivada pelos seus julgamentos morais.16 Esse

é  o desafio  mais  conhecido  ao  internalismo  moral  e  consiste  na  objeção  que  defende  a

possibilidade de indivíduos  amoralistas, a qual, na literatura metaética, remete sobretudo a

David  Brink  (apesar  de  outros  filósofos  externalistas  como  Philippa  Foot,  Sigrún

Svavarsdóttir e Russ Shafer-Landau também terem contribuído com essa objeção). A seguir,

trazemos a definição de amoralista apresentada por Brink:

[…] o amoralista é alguém que reconhece a existência de considerações morais e
permanece indiferente (BRINK, 1989, p. 46, tradução nossa).

É possível agora adaptarmos essa definição para que ela seja direcionada a objetar,

mais diretamente, o internalismo de julgamento. Desse modo, o amoralista dirá respeito a

‘alguém que realiza julgamentos morais e permanece indiferente’,17 isto é, não sente nenhuma

motivação para agir  de acordo com esses  julgamentos  (VAN ROOJEN, 2015,  p.  206).  É

importante ter em mente que ambas as definições empregam um sentido técnico da palavra

‘amoral’ e que o senso comum costuma utilizar essa palavra com certa ambiguidade.18  Além

16 Conforme  será  visto  ao  discutirmos  o  argumento  da  mudança  motivacional  proposto  por  Smith,  o
externalismo pode alegar, entre outras coisas, que a motivação moral deriva da presença de um desejo de
fazer a coisa certa. 

17 É necessário  esclarecer  que,  em suas  primeiras  caracterizações,  o  ‘amoralista’ foi  concebido  como um
indivíduo  indiferente  a  todos os  julgamentos  morais  que  realiza;  com o  passar  do  tempo,  as  objeções
externalistas aproximaram cada vez mais essa figura peculiar da situação de indivíduos comuns que apenas
são “imperfeito[s] mas não indiferente[s] à moralidade”, isto é, pessoas que contrariam alguns, mas não
todos  os  seus  julgamentos  morais  (MASON,  2013,  p.  9,  tradução  nossa).  Voltaremos  a  esse  ponto  ao
discutirmos o internalismo da racionalidade e da normalidade, ainda neste capítulo.

18 No  discurso  cotidiano,  o  termo  ‘amoral’  é  contraposto  aos  termos  ‘moral’  e  ‘imoral’,  significando
‘moralmente neutro’ em um sentido de estar ‘fora do domínio moral’ e pode ser utilizado, por exemplo, para
se referir a alguém que, por ignorância,  ‘não possui um senso do que é moral’. Esse,  contudo, não é o
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disso, à primeira vista, a definição de amoralista pode parecer bastante semelhante ao conceito

de fraqueza de vontade que é discutido por Aristóteles. No entanto, é importante explicitar

que Aristóteles não estava propriamente preocupado com a motivação moral,  mas com o

fenômeno  da  incontinência,  isto  é,  com o fato  de  que os  seres  humanos  podem não ser

capazes  de seguir  uma deliberação racional  por  fraqueza de vontade.  Ademais,  o  tipo  de

fraqueza de vontade discutido por Aristóteles não equivale à completa ausência de motivação

que supostamente estaria presente no amoralista quando ele realiza um julgamento moral. Isso

porque,  a  princípio,  o  indivíduo acrático  pode estar  motivado a  seguir  a  sua deliberação

racional  (segundo a qual  ele  deve moralmente φr),  apesar  de apetites contrários  (como o

prazer relacionado a não fazer φr) poderem se sobrepor a essa motivação, enfraquecendo a

vontade desse indivíduo. Por exemplo, alguém pode estar motivado a parar de fumar, mas ter

a sua vontade enfraquecida por conta do sentimento de prazer que encontra nessa atividade.

É  válido  destacar  que  os  internalistas  não  se  sentiram  ameaçados  por  essa

possibilidade levantada na objeção externalista. Hare, por exemplo, encontrou uma estratégia

argumentativa aparentemente promissora que lhe permitiu explicar  os casos de indivíduos

amoralistas  a  partir  do  próprio  internalismo.  A sua  resposta  aos  externalistas  envolve  o

reconhecimento de ‘julgamentos morais  entre aspas’  (HARE, 1952, p. 124-126, 163-165).

Dessa forma, quando os amoralistas dizem, sobre um ato ‘φ’: ‘eu sei que φ é correto, mas não

me  sinto  motivado  a  φ’,  eles  fazem  referência  a  uma  noção  de  moralidade  que  é

compartilhada por  outras  pessoas,  mas  não por  eles.  Com isso,  eles  demonstram não ter

realizado um julgamento moral próprio (FARACI; McPHERSON, 2018).

De  maneira  paralela,  Trasímaco  pode  ser  visto  como  um  amoralista,  se  o

interpretarmos como alguém que não é motivado pela justiça, que é definida por ele como ‘a

conveniência do mais forte’ (PLATÃO, 2008, 338c). Se avaliarmos Trasímaco sob a ótica do

argumento de Hare, poderíamos dizer que ele está mencionando uma concepção de justiça

que ele rejeita e, por isso, a ideia de justiça não o motiva. O ponto mais importante a respeito

da explicação de que o julgamento moral realizado pelos amoralistas deve ser interpretado no

sentido ‘entre aspas’ é que ela permite ao internalista afirmar que a motivação decorre apenas

sentido  empregado  neste  trabalho.  Considerando  a  definição  do  amoralista  encontrada  na  metaética
contemporânea,  o  significado  mais  aproximado  do  termo  ‘amoral’ é,  como  em  Brink,  o  de  alguém
‘indiferente’ ou ‘apático’, no sentido bastante particular que se refere à ‘ausência de motivação moral’. 
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dos julgamentos morais genuínos, ou seja, apenas daqueles julgamentos nos quais as pessoas

de fato acreditam que algo é correto ou errado.

No  entanto,  é  importante  destacar  que  os  externalistas  têm  colocado  dúvidas  na

capacidade  explanatória  da  resposta  internalista  de  Hare  ao  refletirem  se  ela  é  de  fato

suficiente  para lidar  com  todos  os  casos  de  indivíduos  amoralistas  (SVAVARSDÓTTIR,

1999). Mesmo Michael Smith, um defensor do internalismo, concorda com Brink a respeito

de que “o internalismo não teria levado o desafio do amoralista a sério o bastante” (SMITH,

1994, p. 68, tradução nossa). Smith considera a resposta de Hare insuficiente para explicar os

casos em que amoralistas fazem uso das palavras morais destoando das opiniões das outras

pessoas, pois, nesses casos, não parece verdadeiro que elas estariam simplesmente fazendo

referência aos julgamentos morais de outras pessoas.

Insatisfeito com a resposta de Hare, Smith oferece uma outra perspectiva ao debate

entre  internalistas  e  externalistas.  Ele  propõe  que  não  há  necessidade  de  afirmar  que  os

amoralistas realizam outro tipo de julgamento, que não propriamente o moral. Essa sugestão

pode  ser  vislumbrada  por  meio  da  sua  comparação  entre  os  julgamentos  morais  e  os

julgamentos  das  cores  (SMITH,  1994,  p.  68-71).  Smith  afirma  que  os  externalistas

argumentam de maneira equivocada quando assumem, em prejuízo dos internalistas, que os

amoralistas  possuem domínio  sobre  os  termos  morais,  de  tal  modo que estariam aptos  a

realizar julgamentos morais. Isso porque parece equivocado dizer o mesmo a respeito de um

cego de nascença que de algum modo realiza julgamentos sobre as cores. Em ambos os casos,

Smith diz, não ocorrem julgamentos genuínos, porque os indivíduos falham em produzi-los,

como  resultado,  respectivamente,  da  falta  de  reconhecimento  visual  e  da  falta  de  força

motivacional.

Smith  pede  que  os  externalistas  primeiro  expliquem  a  pressuposição  de  que  a

motivação não é uma condição necessária para os amoralistas reterem a capacidade de emitir

julgamentos morais; o que, de maneira paralela, pode ser considerado implausível no caso dos

cegos, pois pareceria bastante estranho pressupor que o reconhecimento visual não é uma

condição necessária para ter a capacidade de emitir julgamentos sobre as cores.19 Para Smith,

19 É preciso destacar a crítica de Idia Laura Ferreira a esse raciocínio de Smith. Ela questiona “por que, afinal
de contas, o estado psicológico da motivação é utilizado pelos internalistas como critério de proficiência de
termos morais?”, de modo que “a menos que haja um argumento independente para a relação entre juízo
moral e motivação, definir um pelo outro é apenas petição de princípio” (FERREIRA, 2018, p. 318). Como é
dito na sequência, Smith reconhece a necessidade de um argumento independente.
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a  discussão  entre  internalistas  e  externalistas  necessita,  portanto,  de  um  argumento

independente; do contrário, o desacordo a respeito dos amoralistas não terá solução. A fim de

fornecer esse argumento,  ele utiliza a estratégia de encontrar algum aspecto a respeito da

motivação moral com o qual tanto internalistas quanto externalistas concordem. 

Smith defende que esse ponto de acordo é melhor explicado pelo internalismo. É isso

o  que  o  seu  argumento  da  mudança  motivacional  pretende  mostrar,  ao  propor  que  uma

mudança na motivação indica a  ocorrência de uma mudança prévia no julgamento moral

(SMITH, 1994, p. 71-76). A explicação internalista acomoda esse fenômeno facilmente por

meio da postulação de uma conexão necessária entre julgamento moral e motivação: alguém

modifica a sua motivação ao modificar o seu julgamento moral porque uma nova motivação

decorre necessariamente do novo julgamento moral realizado. 

Desprovidos  do  apelo  à  conexão  internalista,  Smith  afirma  que  os  externalistas

precisam explicar a mudança na motivação como o resultado da atuação de um desejo mais

geral  de  “fazer  a  coisa  certa”,  que  produziria  novos  desejos  e  interesses  nos  agentes.  A

compreensão externalista da motivação seria, portanto, de dicto, isto é, mediada por uma ideia

genérica  de  fazer  o  que  é  correto,  em contraste  com  a  compreensão  de  re,20 na  qual  a

motivação decorre diretamente das próprias características responsáveis por tornar as ações

corretas  (VAN ROOJEN, 2013).  Smith defende que a explicação internalista  da mudança

motivacional é superior e menos misteriosa, ao afirmar que o externalismo implica em uma

compreensão  simplista  e  inadequada  da  motivação  que transforma o  agir  moral  em uma

espécie de ‘fetiche’. Ele procura argumentar, assim, que apenas o internalismo pode acomodar

satisfatoriamente a ideia de que as pessoas boas não derivam a sua motivação para agir de um

desejo geral de fazer o que é correto.

Existem, no entanto, algumas complicações para a proposta de Smith. Aparentemente,

os externalistas podem continuar defendendo perspectivas  de dicto  sobre a motivação, uma

vez que há bastante controvérsia sobre se elas de fato seriam equivocadas. Além disso, pode

ser  dito  que  a  explicação  externalista  da  motivação não precisa  ser  simplista:  é  possível

apelar,  por  exemplo,  para  um  conjunto  plural  de  motivações  sobrepostas21 que  está

“relacionado de uma maneira contingente mas forte com aquilo que […] [as pessoas boas]

20 É válido notar  que  a  distinção de Smith não se refere  diretamente ao internalismo,  mas à natureza da
motivação moral. Neste capítulo, traremos a distinção de Jon Tresan entre o internalismo fundado em uma
necessidade de dicto ou de re. Esclarecemos desde já que as distinções realizadas pelos dois filósofos não
devem, portanto, ser confundidas.
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acreditam que devem fazer” (FARACI; McPHERSON, 2018, p. 319, tradução nossa). Outro

ponto problemático é que talvez não seja possível afastar a possibilidade de a motivação de

dicto  estar presente também na compreensão internalista da mudança na motivação, o que

torna  o  argumento  de  Smith  inconclusivo  e,  portanto,  insuficiente  para  estabelecer  o

internalismo (MILLER, 2013, p. 372-373). 

A partir do exposto nesta seção, foi visto que a discussão entre o internalismo e o

externalismo tem sido conduzida a  partir  das  respostas dos filósofos internalistas  Richard

Hare e Michael Smith à objeção do ‘amoralista’, articulada pelos filósofos externalistas. A

objeção diz respeito à possibilidade de haver indivíduos que realizam julgamentos morais

sem,  no  entanto,  sentir  nenhuma  motivação.  A  resposta  oferecida  por  Hare  envolve

argumentar que o amoralista utiliza as palavras morais ‘entre aspas’, sem realizar julgamentos

morais. Smith parece ampliar as considerações de Hare por meio do argumento da mudança

motivacional,  que  supostamente  favoreceria  a  explicação  internalista  da  mudança  na

motivação como derivada de uma mudança no julgamento moral (dado que, de acordo com o

internalismo, a motivação é interna e necessária aos julgamentos morais). 

Estivemos indagando até que ponto as considerações oferecidas por Hare e Smith são

capazes de permitir um avanço real na discussão entre o internalismo e o externalismo moral.

Uma análise atenta pode facilmente expor o fato de que cada novo movimento de resposta

proveniente de cada um dos dois lados parece bem distante de eliminar o caráter superficial e

inconclusivo do debate. Isso sugere que pode ser correto colocar em dúvida a capacidade de a

fenomenologia moral aparente (isto é, a visão intuitiva que as pessoas têm sobre a experiência

moral  e,  nesse caso,  sobre os  julgamentos  morais)  prover  qualquer  evidência  decisiva  ao

debate metaético; e, de fato, acreditamos que essa é a questão que deveria ser colocada em

primeiro lugar. Como resposta, pode ser dito que esse tipo de explicação filosófica indireta

pouco pode revelar sobre a natureza dos julgamentos morais. 

Numa perspectiva investigativa diferente, outros filósofos sustentam que um estudo

empírico direto sobre a natureza dos julgamentos morais é capaz de fornecer as evidências

necessárias para estabelecer o internalismo moral na metaética. Para Jesse Prinz (2015), por

exemplo, a evidência empírica que mostra a importância das emoções nos julgamentos morais

é melhor explicada pela visão sentimentalista de que os julgamentos morais consistem em

21 Peter Railton (2013a, 2013b) constitui um exemplo de externalista que defende uma concepção pluralista do
valor moral nessa direção.
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algum  tipo  de  atitude  emotiva  que  é,  por  sua  própria  natureza,  motivacional.  É  preciso

destacar, todavia, que a própria inferência que parte do sentimentalismo ao internalismo deve

ser  analisada  com cautela  e  que  a  possibilidade  de  implicações  filosóficas  (e  o  grau  de

relevância)  dos  estudos  empíricos  permanecem  em  aberto  como  questionamentos

metodológicos importantes para a metaética. Parece adequado dizer que a inferência empírica

não “prova” que o sentimentalismo seja a teoria correta para explicar o internalismo, pois,

conforme  será  visto  neste  trabalho,  o  sentimentalismo  moral  pode  ser  recusado  via

argumentação filosófica.

1.4 ACRESCENTANDO QUALIFICAÇÕES: INTERNALISMO CONDICIONAL,

DIFERIDO E NÃO-CONSTITUTIVO

Tendo  em vista  as  objeções  a  respeito  de  indivíduos  amoralistas,  vários  filósofos

desenvolveram formas de  internalismo que capturam  alguma conexão necessária  entre  os

julgamentos  morais  e  a  motivação  e  que  procuram  acomodar,  ao  mesmo  tempo,  a

possibilidade de julgamentos morais sem motivação. Nesta seção, apresentaremos algumas

dessas qualificações ao internalismo moral.

1.4.1 Internalismo incondicional e condicional

O  internalismo  moral  pode  ser  entendido  como  a  afirmação  de  uma necessidade

extremamente forte, no sentido de propor que todos os julgamentos morais são irrestritamente

seguidos de motivação. Por conta disso, essa concepção se torna alvo fácil de objeções, uma

vez que implica na impossibilidade de que os agentes sofram de fraqueza de vontade. A esse

respeito, considere novamente a discussão filosófica entre as posições internalistas defendidas

por  Sócrates  e  Aristóteles.  Enquanto  o  primeiro  entendeu o  conhecimento  sobre o  que é

correto como a condição necessária e suficiente para os seres humanos estarem motivados a

agir,22 o último argumentou em favor da possibilidade de a fraqueza de vontade intervir entre

22 Cabe  notar  que  alguns  filósofos  contemporâneos,  por  exemplo,  Allan  Gibbard  (2003),  têm  defendido
posições internalistas com resultados semelhantes, ao sugerirem que a motivação é necessária, pois é interna
ao  julgamento  moral,  de  modo  que  o  estado  mental  de  julgamento  moral  consiste  no  próprio  estado
motivacional (o que tornaria impossível  realizar um julgamento moral sem estar motivado para agir  de
acordo com esse julgamento).
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a deliberação moral e a ação, propondo uma forma de internalismo que é  condicionada à

aquisição de uma disposição de caráter virtuosa. Conforme dissemos, para Aristóteles, um

indivíduo que ainda não tenha internalizado a disposição virtuosa de caráter é incapaz de

colocar em prática a virtude quando esta lhe é exigida, de modo que o conhecimento do que é

correto constitui apenas uma condição necessária, mas não suficiente para a motivação moral. 

Nesse  sentido,  é  possível  contrastar  versões  incondicionais  e  condicionais  de

internalismo moral. O  internalismo condicional  procura qualificar o internalismo moral por

meio  da  identificação  das  condições  precisas  que  garantem  a  ocorrência  da  conexão

necessária  internalista  (o  que  limita  o  seu  contexto  de  aplicação).  É  trazida,  a  seguir,  a

formulação geral das formas de internalismo condicional:

Internalismo  condicional:  Necessariamente,  se  uma  pessoa  julga  que  ela  deve
moralmente  φ,  então  ela  está  (ao  menos  um  pouco)  motivada  a  φ se  ela  é  C
(BJÖRNSSON et al., 2015, p. 7, grifo do autor, tradução nossa).

Os principais exemplos de condições (C) que os filósofos têm estipulado para essas

teses internalistas são a racionalidade, a normalidade, a percepção moral e o pertencimento a

uma comunidade linguística. Essas condições resultam, respectivamente, em internalismos (i)

da  racionalidade,  (ii) da  normalidade  (iii)  da  perceptividade  moral e  (iv) de  nível

comunitário (BJÖRNSSON et al., 2015; FARACI; McPHERSON, 2018). 

A  primeira  dessas  formas  de  internalismo  condicional,  o  (i) internalismo  da

racionalidade,  propõe, em resumo, que a racionalidade é a condição requerida para que a

motivação decorra do julgamento moral,  de modo que os casos de julgamento moral sem

motivação devem ser compreendidos como o resultado de alguma incoerência racional. Por

exemplo, a ausência de motivação de uma pessoa profundamente deprimida pode indicar que

ela se encontra em uma condição de irracionalidade na deliberação moral (e não apenas nesse

tipo  de  deliberação,  pois  a  incoerência  racional  também  se  manifesta,  por  exemplo,  na

deliberação  a  respeito  do  que  essa  pessoa  julga  que  gostaria  de  fazer)  (FARACI;

McPHERSON, 2018). 

É importante destacar que a primeira tarefa dessa forma de internalismo condicional é

oferecer  uma  caracterização  não-trivial  da  racionalidade,  ou  seja,  explicar  a  natureza  da

racionalidade de uma maneira que não resulte em uma petição de princípio (DARWALL,
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2013, p. 286). Isso porque se a racionalidade for simplesmente assumida pelo internalismo

como a condição que torna alguém motivado a agir, então essa afirmação apenas define a

racionalidade a partir da própria tese internalista. Tal procedimento não ajudaria a esclarecer

como essa noção pode contribuir significativamente para a defesa filosófica do internalismo. 

Christine Korsgaard e Michael Smith são dois filósofos que cumprem o requisito de

oferecer  caracterizações  não-triviais  da  racionalidade.  Korsgaard  defende  uma  forma  de

internalismo de existência metafísico, a partir do qual ela considera que “a razão para agir é,

[…], o  status que uma consideração  adquire em virtude do fato de que ela  é uma razão

motivadora para aquele  que delibera  racionalmente”  (DARWALL, 2013,  p.  287,  grifo  do

autor).  Smith,  por  sua  vez,  propõe  uma  versão  de  julgamento  do  internalismo  moral/de

motivos  (posição  pela  qual  argumenta  a  partir  de  um  internalismo  moral/de  razões  de

existência)  e  caracteriza  a  racionalidade  prática  como  a  “conexão  confiável  entre  o

julgamento moral e a motivação [que existe] na pessoa boa e com vontade forte” (SMITH,

1994,  p.  71,  tradução  nossa).  Todavia,  o  apoio  explícito  das  formas  de  internalismo  da

racionalidade sobre o internalismo moral/de razões tem feito com que essa tese sofra com as

objeções que geralmente são dirigidas a essa outra forma de internalismo. Desse modo, é

importante dizer que o internalismo da racionalidade também necessita assegurar, de alguma

forma, que essa posição tomada como premissa na sua argumentação seja defensável. 

Para  ilustrar  brevemente  a  discussão  a  respeito  desse  ponto,  menciono  o  desafio

lançado  por  Philippa  Foot  (1972)  ao  internalismo  da  moral/de  razões  por  meio  de  uma

comparação  entre  a  moralidade  e  as  regras  de  etiqueta.  Ela  questiona  os  internalistas  a

respeito de se é realmente preciso postular uma conexão necessária entre a moralidade e as

razões, uma vez que, mesmo sem esse tipo de conexão, a moralidade ainda poderia constituir

“uma  preocupação  plenamente  respeitável”  (DARWALL,  2013,  p.  278).  Foot  argumenta,

assim,  que a  moralidade  poderia  ser  como a  etiqueta,  que  se  carateriza  pela  sua  relação

externa e contingente para com os desejos e interesses dos agentes. Michael Smith (1994, p.

80-84), por sua vez,  recusa tanto a comparação realizada por Foot quanto o externalismo

moral implicado por ela, e argumenta, como vimos, que o externalismo é equivocado por

oferecer uma explicação de dicto para a natureza da motivação moral.

Tendo  em  mente  as  dificuldades  em  estabelecer  o  internalismo  da  racionalidade,

outros filósofos têm insistido que é possível entender os casos de falha motivacional por meio
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de alguma forma de (ii)  internalismo da normalidade. Essa posição procura defender que a

normalidade psicológica é a condição para que o julgamento moral motive. Essa forma de

internalismo condicional pode explicar facilmente, por exemplo, o porquê de um estado de

apatia provocado por uma depressão profunda desmotivar os indivíduos a seguirem os seus

julgamentos em geral, incluindo os morais, pois considera que esses indivíduos se encontram

em uma condição psicológica anormal. 

É  preciso destacar  que a  explicação mais  simples  do internalismo da normalidade

encontra o problema de articular de modo preciso essa noção, sob pena de opacidade. Afinal,

especificar em que consiste um funcionamento psicológico ‘normal’ e demarcar onde começa

a ‘anormalidade’ é um desafio conceitual que se torna ainda mais intrincado por conta da sua

relação com ciências médicas como a neurologia e a psiquiatria. Dessa forma, é difícil ver

como  a  noção  de  normalidade  poderia  auxiliar  na  compreensão  do  internalismo  se  não

conseguimos esclarecê-la  filosoficamente.  Além disso,  pode ser dito,  contra as  formas de

internalismo  da  normalidade  (e  também  da  racionalidade),  que  se  o  amoralista  for

caracterizado como um indivíduo comum que não apresenta ausência de motivação em todos

os seus julgamentos morais, mas somente em alguns deles, uma explicação que pressupõe

falha motivacional de caráter mais geral pode ser de pouca utilidade para responder à objeção

externalista. Nesse sentido, se alguém nos diz, por exemplo, que “está convencido que deve

ser vegano, mas não está motivado a sê-lo” e nós sabemos que essa pessoa ordinariamente se

sente motivada pelos  outros julgamentos morais que realiza, então talvez outra explicação

faça mais sentido do que a suposição de que esse indivíduo apresenta alguma irracionalidade

ou anormalidade (FARACI; McPHERSON, 2018, p. 320, tradução nossa).

É válido mencionarmos que alguns filósofos, como Iris Murdoch, John McDowell e

David Wiggins, encontraram outra forma de explicar os amoralistas. Por meio do internalismo

perceptual, eles pensam a conexão internalista como condicionada à compreensão adequada

das características morais das ações, resultando, assim, em uma forma de (iii) internalismo da

perceptividade moral.  Eles propõem que é a satisfação dessa condição que possibilita aos

indivíduos “não apenas saber o que é correto fazer, mas também estar motivad[os] a fazê-lo”

(BJÖRNSSON  et  al.,  2015,  p.  8,  tradução  nossa).  Podemos  notar  aqui,  novamente,  a

semelhança desse pensamento com a visão de Platão, conforme apontamos ao comentar que

esse  filósofo pode ser  associado ao internalismo de existência  perceptual.  Apesar  de  não
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entrarmos em detalhes, gostaríamos de destacar que essa forma de internalismo condicional

procura qualificar a ideia de que as crenças morais são necessariamente acompanhadas de

motivação, pois propõe que a espécie de “magnetismo” presente na moralidade tem efeito

apenas sobre indivíduos que têm uma percepção moral adequada. De acordo com essa visão,

o amoralista não se sente motivado porque apresenta algum tipo de falha epistêmica.  Por

conta disso, essa forma de internalismo precisa encarar a tarefa filosófica de esclarecer as

condições  epistêmicas  envolvidas  na  percepção  moral  adequada,  uma  vez  que  esta  seria

tomada como a condição que possibilita a motivação moral.

1.4.2 Internalismo direto e diferido

A fim  de apresentarmos  o  (iv)  internalismo  de  nível  comunitário, é  importante

esclarecer a diferença entre o internalismo direto e o internalismo diferido. Vejamos, assim, a

formulação geral do internalismo diferido:

Internalismo  diferido:  Necessariamente,  se  uma  pessoa  julga  que  ela  deve
moralmente φ, então ela está ou (ao menos um pouco) motivada a φ ou alguns
julgamentos  morais  conectados  de  maneira  relevante  são  acompanhados  de
motivação. (BJÖRNSSON et al., 2015, p. 9, tradução nossa).

Essa forma de internalismo diverge das formas diretas de internalismo ao postular que

não é necessário “que cada julgamento moral seja acompanhado pela motivação no instante

exato  em que é realizado”,  seja  incondicional  ou condicionalmente (BJÖRNSSON  et  al.,

2015, p. 9, tradução nossa). É interessante perceber que o internalismo da normalidade pode

ganhar uma nova complexidade com o apoio do internalismo diferido individual. É possível

argumentar, por exemplo, que uma pessoa deprimida não esteve sempre desmotivada pelos

seus julgamentos morais, pois, em algum momento, a sua motivação deixou de ocorrer devido

à mudança na sua condição psicológica; da mesma forma que Trasímaco pode ser interpretado

como alguém que perdeu a sua motivação pela justiça quando firmou a sua crença sobre a

natureza desta ser exclusivamente convencionada (FARACI; McPHERSON, 2018).
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O  internalismo  diferido  está  disponível  nos  níveis  individual  e  comunitário,23

dependendo se considera que “os julgamentos morais conectados de maneira relevante são

outros  julgamentos  realizados  pela  mesma pessoa,  talvez  em um tempo anterior  […],  ou

aqueles da comunidade à qual o avaliador pertence” (BJÖRNSSON et al., 2015, p. 9, grifo do

autor, tradução nossa). O internalismo diferido de nível comunitário corresponde à tentativa

de  acomodar  diferentes  casos  de  amoralistas  ao  tornar  evidente  o  fato  de  que  eles  não

constituem uma comunidade inteira. Essa tese realiza um movimento internalista distinto ao

deixar de lado o individual e defender que a conexão necessária entre os julgamentos morais e

a motivação é melhor compreendida em relação a uma comunidade linguística. 

Enquanto parece positivo o esforço do internalismo comunitário de não assumir uma

perspectiva na qual os julgamentos morais são  individuados a partir de cada pessoa que os

realiza, essa mesma perspectiva é considerada controversa por contrariar o pressuposto básico

de que nós atribuímos crenças morais a pessoas específicas (FARACI; McPHERSON, 2018).

Por conta disso, esse é um ponto importante que precisa ser esclarecido por essa forma de

internalismo moral.

1.4.3 Internalismo constitutivo e não-constitutivo

Trazemos  agora  uma  última  sugestão  que  promete  iluminar  a  discussão  entre

internalistas e externalistas: o contraste entre internalismo constitutivo e não-constitutivo. Jon

Tresan argumentou que existe uma ambiguidade na forma como o internalismo moral tem

sido caracterizado na literatura filosófica, tanto por seus defensores quanto por seus opositores

(e mesmo por aqueles que lançaram contribuições importantes para os debates, como Darwall

e  Brink).  A ambiguidade  repousa  em uma distinção  não  reconhecida  pelos  filósofos  nas

discussões de psicologia moral: a distinção entre “a modalidade da afirmação [internalista]

inteira” e “a relação entre os itens especificados na afirmação [internalista]” (TRESAN, 2009,

p. 51, tradução nossa). A fim de introduzir essa distinção, Tresan apresenta a diferença entre

23 Também é possível, a exemplo de James Dreier (1990), defender uma forma mista de internalismo diferido
ao incorporar a afirmação de que ao menos uma das duas condições (a individual e a comunitária) deve ser
satisfeita para que a motivação decorra dos julgamentos morais.
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necessidades de dicto e de re, apontando que a necessidade presente na tese internalista pode

ser lida de ambas as maneiras, o que ocasiona a ambiguidade.24

Tresan explica que uma necessidade de dicto é uma necessidade de escopo amplo, o

que  significa  que  a  sua  aplicação  ocorre  sempre  sobre  uma  proposição  inteira.  As

necessidades de re, por sua vez, são de escopo estreito, isto é, são aplicadas unicamente sobre

as  coisas  de  que  estamos  falando,  de  modo  a  indicar  que  algo  possui  uma  propriedade

específica.  Considere  agora  as  duas  possibilidades  de  leitura  da  tese  internalista,

respectivamente, de dicto e de re:

(1) Necessariamente, os julgamentos morais são acompanhados de motivação.
(2) Julgamentos morais são necessariamente acompanhados de motivação.25

A fim de explicar a diferença entre (1) e (2), Tresan (2006 e 2009) sugere, por meio de

uma comparação com os conceitos de pai e de planeta, que o conceito de julgamento moral é

relacional para  com  a  motivação.  Os  dois  conceitos  mencionados  nos  informam  e  são

aplicados precisamente em função do reconhecimento de certas relações que possuem. Isto é,

algo “conta” como um ‘pai’ quando exibe uma relação para com ao menos um indivíduo, que

é seu filho; de maneira similar, algo “conta” como um ‘planeta’ quando exibe uma relação

para com uma estrela, ao redor da qual ele orbita. 

Tresan argumenta que o conceito de julgamento moral também é aplicado em função

do reconhecimento de sua relação para com a motivação, e não em função da constituição dos

itens  que  estão  relacionados.  Dessa  forma,  ser  pai  de  alguém,  orbitar  uma  estrela  e  ser

acompanhado de motivação não são  propriedades necessárias  para a  constituição  de algo

enquanto um pai, um planeta, ou um julgamento moral, respectivamente. Por exemplo, para

João, ‘ser pai de Pedro’ não é uma propriedade necessária para ele ‘ser João’, pois ele não é

necessariamente pai de Pedro (ele poderia ‘ser pai de Amanda’ ou de qualquer outra pessoa

24 Conforme  será  visto no próximo capítulo,  Tresan  vai  além e  afirma  que  os  filósofos  internalistas  têm
cometido  a  ‘falácia  internalista’ pela  negligência  da  distinção  entre  necessidades  de dicto  e  de  re.  Ele
também sugere que o externalismo moral comete o que seria a falácia oposta. Neste capítulo, escolhemos
focar apenas na apresentação da distinção entre internalismo constitutivo e não-constitutivo.

25 Adaptando a sugestão de Tresan (2006, p. 163, nota 9), podemos simbolizar essas afirmações da seguinte
maneira (onde ‘JM’ = ‘julgamento moral’ e ‘M’ = ‘motivação’):

Internalismo de dicto: □Ɐx (JMx →  ⱻyMy)

Internalismo de re: Ɐx (JMx → □(x=x → ⱻyMy)).
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ou  mesmo de  ninguém).  Da mesma maneira,  é  possível  dizer  que  ‘ser  acompanhado  de

motivação’ não é uma propriedade necessária para algo ‘ser um julgamento moral’. 

Para mostrar que a leitura constitutiva do internalismo é equivocada, Tresan (2006, p.

149) afirma que a reflexão a respeito de casos de possíveis amoralistas pode prover suporte às

intuições internalistas apenas quando elas são lidas na interpretação de dicto, pois parece que

estamos inclinados a pensar nos amoralistas como um teste para o  conceito de julgamento

moral, e não como um teste para os próprios estados mentais que são julgamentos morais. Se

o  raciocínio  de  Tresan  é  correto,  então  parece  adequado  procurar  uma  formulação  não-

constitutiva para o internalismo moral.

Considere,  assim,  o seguinte  trecho como uma definição para  o internalismo não-

constitutivo:

Internalismo  não-constitutivo:  […]  para  que  um  estado  mental  conte como um
julgamento  moral,  ele  deve  estar  acompanhado  de  motivação  (incondicional  ou
condicionalmente,  direta  ou  diferidamente,  no  nível  individual  ou  comunitário).
(Tresan chama essa visão de internalismo de dicto, em contraste com o internalismo
de re.) (BJÖRNSSON et al., 2015, p. 11, grifo do autor, tradução nossa)

Tendo em vista a separação entre as necessidades  de dicto  e  de re, Tresan afirma,

assim, que o máximo que o internalismo de dicto pode implicar é uma tese não-constitutiva,

isto é, uma tese que afirma tão somente que, necessariamente, o conceito de julgamento moral

é  aplicado  ao  estado  mental  que  exibe  uma  relação  de  acompanhamento  para  com  a

motivação,  sem  exigir  que  essa  relação  de  acompanhamento  seja  necessária  para  a

constituição desse estado mental. Isso, por sua vez, abre espaço para os julgamentos morais

estarem desacompanhados de motivação. A tese modal do internalismo  de dicto é,  assim,

compatível  com  o  externalismo  de  re  sobre as  relações  entre  o  julgamento  moral  e  a

motivação (TRESAN, 2006, p. 145). 

Gostaríamos de encerrar nossa introdução ao internalismo e ao externalismo moral

dizendo que a proposta filosófica de Tresan nos instiga a questionar a própria classificação

que tem moldado o debate entre essas duas posições. Conforme foi visto até aqui, apesar de

essa classificação ter iluminado os debates de psicologia moral de diferentes maneiras, ela

também confundiu a importante distinção entre o internalismo constitutivo e não-constitutivo.

Dessa  forma,  ao  introduzir  essa  distinção,  Tresan  supera  a  classificação  tradicional  que
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sempre colocou o internalismo e o externalismo como teses opostas, pois o seu internalismo,

que atribui necessidade à afirmação sobre a relação entre o julgamento moral e a motivação,

acomoda o externalismo quanto à ausência de necessidade na relação que existe entre esses

elementos.

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A PROMESSA DE IMPACTO DO INTERNALISMO

MORAL NA EPISTEMOLOGIA MORAL

A  partir  da  apresentação  panorâmica  do  internalismo  e  do  externalismo  moral

oferecida neste capítulo, mostra-se necessário realizar uma apreciação do valor metaético da

tese internalista por meio da consideração de alguns de seus desdobramentos, em particular,

das implicações epistemológicas do internalismo de julgamento. Gostaríamos de oferecer aqui

algumas breves indicações que podem pavimentar o caminho para essa reflexão.

Conforme bem ilustra a ampla variedade de posições internalistas que tomam parte

nas discussões da metaética contemporânea, o internalismo de julgamento é considerado por

diversos filósofos uma tese filosófica que possui consequências extremamente reveladoras

para  o  esclarecimento  da  natureza  da  moralidade.  Um  ponto  central  no  debate  sobre  a

epistemologia mais adequada para a moralidade envolve o apelo à psicologia moral como

uma forma de decidir entre o cognitivismo e o não-cognitivismo moral. Essa disputa metaética

diz respeito a se (i) os julgamentos morais são crenças e/ou expressam algum tipo de discurso

tipicamente cognitivo ou se (ii) eles são mais semelhantes a desejos e/ou expressam algum

tipo de discurso não-cognitivo. Conforme será visto no decorrer dos próximos capítulos, se

chegarmos à conclusão de que os julgamentos morais expressam algum discurso cognitivo,

não basta dizer apenas que eles expressam crenças. Isso porque esses julgamentos precisam

satisfazer certas condições epistêmicas (por exemplo, ser verdadeiros e estar apropriadamente

justificados) para serem contados como ‘conhecimento’.  Além disso, caso eles constituam

conhecimento, é preciso satisfazer certas  condições ontológicas (por exemplo, fundamentar

essa visão sobre o conhecimento moral em compromissos ontológicos capazes de assegurar a

existência das verdades morais expressadas por eles).

Ao mesmo tempo que os externalistas orgulham-se de assumir o cognitivismo moral,

eles têm procurado derrotar todas as formas de internalismo, recorrendo de maneira bastante
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rápida  às  intuições  a  respeito  de  amoralistas.  Do  lado  internalista,  vários  filósofos

abandonaram o  cognitivismo,  assumindo  teorias  metaéticas  que  identificam o  julgamento

moral  a  um  estado  motivacional  não-cognitivo.  Existem  internalistas  que,  procurando

conciliar o cognitivismo e o internalismo afirmam que crenças, sozinhas, causam um estado

mental de motivação; ou que elas são  intrinsecamente motivadoras; ou ainda que elas são

necessariamente  acompanhadas por  atitudes.  Todas  essas  são  afirmações  internalistas

constitutivas e, conforme indicamos, a sugestão de Tresan é que elas se tornam insustentáveis

quando a distinção entre internalismos de dicto e de re é realizada.

Essas  são  as  alternativas  que os  filósofos  têm enxergado no campo da  psicologia

moral, sendo que nenhuma delas garante a vitória do internalismo ou do externalismo moral.

A  sugestão  de  Tresan  ingressa  no  debate  metaético  como  uma  alternativa  até  então

negligenciada por internalistas e externalistas, de modo que é necessário averiguarmos como

um  internalismo  não-constitutivo  poderia  contribuir  para  o  debate  sobre  as  possíveis

implicações  epistemológicas  do  internalismo  de  julgamento.  Devemos  investigar,

especificamente, se essa forma de internalismo favorece a aceitação do cognitivismo ou do

não-cognitivismo  moral.  Somente  dessa  maneira  será  possível  oferecer  uma  avaliação

satisfatória  para o questionamento mais  geral  sobre se é verdadeira a aparência de que o

internalismo moral  é  uma  tese  de  profundo  impacto  na  epistemologia  moral.  O  capítulo

subsequente deste trabalho dedica-se precisamente a realizar essa tarefa. 
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2 COGNITIVISMO E NÃO-COGNITIVISMO: UMA AVALIAÇÃO A PARTIR 

DA PSICOLOGIA MORAL

Este  capítulo  tem  como  ponto  de  partida  a  tese  metaética  do  internalismo  de

julgamento, que pode ser caracterizada, de maneira bastante simples e geral, como a defesa de

um vínculo interno e necessário entre a realização de um julgamento moral e a motivação para

agir  de  acordo  com  tal  julgamento.  Procuraremos  adentrar  aqui em  uma  outra  área  da

metaética, a epistemologia moral.26 Grosso modo, é possível dizer que essa área investiga (1)

a possibilidade de existir conhecimento moral e, caso ele exista, (2) como devemos oferecer

uma explicação filosófica adequada para a sua natureza, de modo que seja possível averiguar

(3)  o  que,  de  fato,  conhecemos  sobre  a  moralidade  (SAYRE-McCORD, 2013).  O centro

desses questionamentos é, portanto, o conhecimento moral, mas a sua investigação envolve o

estudo de outras noções relacionadas como, por exemplo, as noções de “[verdade], crença,

justificação,  razões,  evidência,  mau  funcionamento  cognitivo,  funcionamento  apropriado,

confiabilidade”  (ZIMMERMAN,  2010,  p.  2,  tradução  nossa).  Tendo  isso  em  mente,

apresentaremos as posições da epistemologia moral a partir do debate entre o internalismo e o

externalismo na psicologia moral, de modo que este capítulo tem como objetivo  avaliar as

possíveis implicações epistemológicas do internalismo de julgamento, isto é, se ele favorece a

aceitação do cognitivismo ou do não-cognitivismo moral.

Feitas  essas  considerações,  podemos  começar  a  introduzir  a  principal  questão  que

relaciona as investigações psicológicas e epistemológicas  sobre a  natureza da moralidade.

Conforme Stephen Darwall (2013) apresenta, a característica distintiva do internalismo de

julgamento em relação às outras formas de internalismo (que são formas de internalismo de

existência,  seja  metafísico  ou  perceptual)  é  pensar  a  motivação  em relação,  não  a  fatos

normativos ou ao conhecimento destes, mas ao próprio julgamento moral. Ele explica que

essa  tese  é  focada,  portanto,  no  pensamento  e  na  linguagem  moral.  Neste  capítulo,

prosseguiremos colocando o seguinte questionamento, que constitui o início das discussões de

epistemologia moral: que tipo de estado mental os julgamentos morais expressam?

26 Lembramos novamente que, apesar de nos ocuparmos da epistemologia moral, não abordaremos as teses do
internalismo e do externalismo epistêmico, as quais, conforme esclarecemos na introdução, se referem à
justificação  do  conhecimento.  Conforme  foi  dito,  ao longo  deste  trabalho  nos  ocuparemos apenas  do
internalismo e do externalismo moral.



Perceba que tomamos o cuidado de formular esse questionamento com foco no estudo

da  natureza  da  linguagem moral,  e  não  da  natureza  do  pensamento  moral.  Ou  seja,  não

estamos perguntando ‘que tipo de estado mental os julgamentos morais são?’, apesar de essa

última questão aparecer bastante na metaética, conforme será visto ao longo deste capítulo.

Ambas as perguntas costumam receber respostas de duas posições básicas: o cognitivismo e o

não-cognitivismo  moral. Por  conta  disso,  consideraremos  o  cognitivismo  moral  como

consistindo em duas afirmações passíveis de distinção: uma, sobre a natureza dos julgamentos

morais e outra, a respeito do seu significado linguístico. 

As diferentes perspectivas cognitivistas em metaética são conhecidas por sustentar que

(i) os julgamentos morais são expressões de  um estado mental de crença. Os cognitivistas

comumente assumem também que (ii) as afirmações que as pessoas fazem ao emitir os seus

julgamentos morais podem ser verdadeiras ou falsas. Matthew Bedke (2018) apresenta essas

duas  teses,  respectivamente,  como  o  (i)  cognitivismo  psicológico  e  o  (ii)  cognitivismo

semântico; este último também é chamado de representacionalismo (CHRISMAN, 2017), ou

ainda, descritivismo (FISHER, 2011). Conforme veremos mais adiante, cada uma das teses (i)

e (ii) se opõe às suas respectivas negações não-cognitivistas, ou seja, ao (i) não-cognitivismo

psicológico e ao (ii) não-cognitivismo semântico.27

Ao  longo  deste  capítulo,  poderá  ser  percebida  a  influência do  ‘problema  moral’

apontado por Michael Smith (1994), que envolve a aparente impossibilidade de sustentar, ao

mesmo tempo, o cognitivismo, o internalismo a respeito da motivação e a teoria humeana da

motivação.  Mantendo esse problema como pano de fundo, dedicaremos nossa atenção, em

especial, às supostas implicações que um grande número de filósofos têm atribuído a essas

duas últimas teses nos debates entre o cognitivismo e o não-cognitivismo moral. A seguir,

realizamos alguns esclarecimentos necessários para o desenvolvimento dessa reflexão.

A teoria humeana da motivação,28 uma concepção amplamente aceita na metaética,

entende a motivação como consistindo, necessariamente, na presença de dois estados mentais,

crença e desejo, os quais não são apenas ontologicamente distintos, mas a existência de um

27 Bedke também sugere que a oposição entre as teses de mesmo tipo não impede a possibilidade de sustentar
um cognitivismo a respeito de um dos dois tipos e um não-cognitivismo a respeito do outro. 

28 Como foi esclarecido no capítulo anterior, a teoria da ação de David Hume não foi elaborada com o objetivo
de oferecer uma explicação para a motivação moral. Apesar disso, empregamos a expressão ‘teoria humeana
da motivação’, em conformidade com o uso corrente dessa expressão na metaética contemporânea, pelo fato
de que a teoria de Hume exerceu muita influência no debate sobre a natureza da motivação moral.
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nunca implica a do outro (MILLER, 2013, p. 440-441). Ainda de acordo com essa concepção,

enquanto a crença nunca seria  capaz de motivar  por  si  mesma,  a  presença de um desejo

constitui  uma  condição  suficiente  para  existir  motivação,  e,  portanto,  o  desejo  é  mais

responsável por esta do que a crença (FISHER, p. 135; SHAFER-LANDAU, 2003, p. 122). 

Além  disso,  é  comumente  reconhecido  que  a  distinção  realizada  por  Elizabeth

Anscombe (1963) entre crenças e desejos (em termos de que eles possuem direções de ajuste

diferentes e opostas) provê suporte à teoria humeana da motivação.  Essa  distinção afirma,

basicamente,  que  as  crenças  representam  o  mundo  e  procuram,  assim,  ajustar  os  seus

conteúdos aos estados de coisas no mundo (direção de ajuste mente-mundo); os desejos, por

sua  vez,  procuram  modificar  os  estados  de  coisas  no  mundo  a  partir  de  seus  próprios

conteúdos (direção de ajuste mundo-mente) (ROSATI, 2016). A teoria humeana da motivação

frequentemente invoca essa ideia ao explicar a diferença entre esses estados mentais.

O cognitivismo e o não-cognitivismo moral são apresentados neste trabalho a partir da

classificação empregada por Alexander Miller (2013, p. 26-31) que distingue, primeiramente,

entre dois grandes grupos de filósofos que defendem um cognitivismo forte em conjunção

com o realismo moral: os (1) cognitivistas naturalistas e os (2) cognitivistas não-naturalistas.

Ambos podem ser diferenciados dos filósofos que assumem um cognitivismo forte sem o

realismo moral, o que resulta na defesa de um (3) cognitivismo antirrealista.  Todos esses

proponentes  do  cognitivismo  forte,  por  sua  vez,  podem  ser  distinguidos  daqueles  que

defendem um (4)  cognitivismo fraco e rejeitam o realismo típico do naturalista e do não-

naturalista  (mas  que  ainda  podem  ser  considerados  ‘realistas’  em  algum  sentido,

possivelmente  menos  “robusto”).  Por  fim,  os  defensores  do  (5)  não-cognitivismo fazem

oposição a todas as formas de cognitivismo mencionadas, ao mesmo tempo que sustentam

uma posição caracteristicamente antirrealista. 

Nessa  classificação,  é  sugerida  a  distinção  entre  filósofos  que  sustentam  um

cognitivismo em um sentido  forte ou  fraco. Uma teoria cognitivista forte entende que “os

julgamentos morais [a] são aptos à avaliação em termos de verdade e falsidade, e que […] [b]

se verdadeiros,  nos  garantiriam acesso  cognitivo  a fatos  morais”  (MILLER,  2013,  p.  28,

tradução nossa). Uma teoria cognitivista fraca, por outro lado, concorda com (a), mas nega

(b).  Conforme  será  visto  ao  longo  deste  trabalho,  em  especial  no  quarto capítulo,  essa
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distinção é  bastante pertinente, pois permite explicitar melhor as diferentes maneiras que a

metaética costumou vincular as posições da epistemologia moral e da ontologia moral.

Vejamos,  nas seções seguintes, algumas das principais teorias metaéticas que podem

ser compreendidas a partir  da classificação  apresentada por Miller e o modo como elas se

posicionam na psicologia moral.

2.1 COGNITIVISMO FORTE REALISTA I: NATURALISMO MORAL

Os cognitivistas  realistas  sustentam, grosso modo,  que quando alguém profere um

julgamento moral realiza uma tentativa de representar corretamente a “realidade moral”. Os

naturalistas, em especial, consideram que essa realidade pode ser identificada ou acomodada

aos  fatos  naturais  investigados  pelas  diversas  disciplinas  científicas.  Por  esse  motivo,  os

naturalistas são vistos como os defensores da ideia de que existe uma  continuidade entre a

ética e a investigação da ciência.29 Uma questão ontológica posterior para esses filósofos é

explicar se os fatos morais (considerados por eles como supervenientes aos fatos não-morais,

no sentido de que o aspecto moral depende dos aspectos não-morais) são redutíveis aos fatos

naturais,  isto  é,  se  o  ‘moral’ e  o  ‘natural’ compartilham,  por  exemplo,  uma  relação  de

identidade. Essas questões não serão tratadas neste trabalho,30 mas cabe notar que, apesar dos

desacordos entre os cognitivistas naturalistas a respeito da natureza da realidade moral (por

exemplo,  entre  optar  ou não pelo  reducionismo),  eles  aceitam que o julgamento  moral  é

similar ao julgamento não-moral quanto a ambos consistirem na expressão de crenças cuja

função semântica é a representação da realidade.31 

29 Os outros grupos de teorias cognitivistas e não-cognitivistas mencionados neste capítulo costumam defender
a  descontinuidade entre ética e ciência. Essa distinção será propriamente  apresentada a partir do próximo
capítulo para  marcar  a  diferença nos modos como todas  essas  teorias  tratam  o conhecimento  moral,  e
também para indicar, posteriormente, a presença de diferentes compromissos ontológicos nessas posições. É
válido mencionar que  a distinção entre continuidade e descontinuidade também costuma ser colocada nos
termos de uma distinção entre ‘fatos’ e ‘valores’.

30 Planejamos oferecer  um tratamento aprofundado a essas  questões  de ontologia moral  em uma pesquisa
futura  que  permita  discuti-las  de  acordo  com  a  sua  inerente  complexidade  filosófica.  Neste  trabalho,
ofereceremos  uma  introdução  à área  da  ontologia  moral  no  quarto capítulo,  a  fim  de  esclarecer os
compromissos ontológicos do cognitivismo moral.

31 É  importante  destacar  o  contraste  entre  a  posição  naturalista  apresentada  nesta  seção  e  a  posição  de
cognitivistas que iniciam com a pressuposição de que o conhecimento moral não é dado exclusivamente em
termos  de  saber  proposicional,  mas  que  um  saber-como  também  está  envolvido.  Exploraremos  essa
possibilidade ao longo do próximo capítulo, mas adiantamos desde já que, nesse caso, é possível explicar
parte das diferenças entre as sentenças morais e não-morais por meio da introdução deste tipo de saber, além
de esclarecer que as condições de verdade podem ser diferentes nos dois casos. Ainda de acordo com essa
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Quanto  à  psicologia  moral,  os  defensores  do  realismo naturalista  compreendem a

conexão entre a moralidade e a motivação como contingente e externa, de modo que eles

assumem o cognitivismo e a teoria humeana da motivação, e rejeitam o internalismo moral.

Alguns exemplos incluem os filósofos Peter Railton (proponente de uma forma reducionista

de naturalismo), além de David Brink, Richard Boyd e Nicholas Sturgeon (estes, proponentes

de formas não-reducionistas de naturalismo).

É possível ver com maior clareza o que está envolvido na perspectiva do naturalismo

externalista ao perceber que muito tem sido dito  sobre a defesa do cognitivismo forte em

conjunção com a teoria humeana da motivação implicar na rejeição de qualquer forma de

internalismo moral. O naturalismo moral claramente procura evitar o compromisso com as

formas  de  internalismo  de  existência  porque  isso  daria  origem  a  uma  posição pouco

defensável: a ideia de que as propriedades naturais que constituem os fatos morais seriam

intrinsecamente motivadoras. Essa ideia impossibilitaria a tentativa naturalista de estabelecer

uma analogia entre os fatos morais e não-morais, uma vez que existe uma intuição bastante

forte de que os últimos não podem ser pensados como necessariamente motivadores.

E  quanto  à  rejeição  naturalista  do  internalismo  de  julgamento,  uma  posição  da

psicologia  moral  que  não  diz respeito  a  fatos  e  propriedades  morais?  Como  foi  dito,  o

julgamento moral  é,  para os naturalistas,  um estado mental  de crença a  respeito  de fatos

naturais, sendo que a função das crenças morais seria semelhante à função das crenças sobre

os fatos não-morais. Desse modo, os naturalistas também evitam o compromisso com a ideia

de que as crenças morais seriam intrinsecamente motivadoras a fim de manter uma analogia

entre as crenças morais e não-morais. Eles consideram que o melhor resultado é aquele obtido

com a aceitação da teoria humeana da motivação, isto é, a ideia de que a motivação pode ou

não ocorrer (pois, de acordo com essa teoria, crenças não ocasionam desejos).

De acordo com a explicação externalista, a motivação para agir de acordo com os fatos

morais poderia estar relacionada apenas à presença contingente de desejos e interesses nos

agentes. Peter Railton (2013a), por exemplo, entende que o domínio moral é identificado a

fatos  naturais  cujas  propriedades  são  relacionais para  com  os  indivíduos,  isto  é,  elas

constituem os seus ‘interesses subjetivos objetivados’. O aspecto externalista do naturalismo

perspectiva, a representação da realidade é um dos papéis das sentenças morais (o qual seria compartilhado
com as sentenças não-morais), mas não seria o único. Em geral, cognitivistas não-naturalistas e cognitivistas
em um sentido fraco,  como os defensores  de teorias  das  razões práticas  e de teorias  disposicionalistas,
podem facilmente adotar posições desse tipo. 
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de Railton é que os indivíduos sempre podem falhar em estar motivados para agir de acordo

com o que seria “o melhor” para eles, de modo que a motivação é sempre externa em relação

ao julgamento a respeito da realidade moral.

A rejeição dos filósofos naturalistas ao internalismo moral parece decorrer do conjunto

formado pela posição ontológica e epistemológica que eles abraçam. No entanto, poderíamos

lançar o questionamento a respeito de se essa rejeição não é apressada demais. Afinal, foram

consideradas todas as possibilidades quanto ao internalismo de julgamento? Nesse sentido,

acreditamos que a concepção do cognitivismo naturalista a respeito da dimensão prática dos

julgamentos morais é equivocada, pois é incorreto o procedimento dessa posição de enxergar

na defesa do externalismo moral a única  maneira de garantir a verdade do realismo moral,

como se fosse necessário provar de antemão que o internalismo é falso. Esse raciocínio seria

invalidado  se  fosse  possível  encontrar  uma  forma  de  internalismo  que  até  mesmo  os

naturalistas que defendem o cognitivismo forte pudessem aceitar.32 Mais adiante, refletiremos

sobre a plausibilidade do externalismo moral, além de considerarmos se o internalismo moral

de fato ameaça o cognitivismo naturalista.

2.2 COGNITIVISMO FORTE REALISTA II: NÃO-NATURALISMO MORAL

Ainda entre os defensores do cognitivismo forte realista, os filósofos não-naturalistas

são conhecidos por sustentar, contrariamente aos naturalistas, que a realidade moral deve ser

distinguida do domínio natural, de modo que é preciso estabelecer uma diferença entre fatos

morais e naturais. Eles consideram que os primeiros devem ser circunscritos a um domínio

peculiar  (sui  generis)  de  fatos,  o  qual  é,  de  alguma  forma,  independente  em  relação  à

investigação científica sobre o mundo natural.

A  respeito  da  psicologia  moral,  os  filósofos  não-naturalistas  acomodam  mais

facilmente o internalismo do que os  naturalistas,  optando,  em geral,  pelo internalismo de

julgamento ou de existência perceptual.33 Eles podem entender que a diferença entre os fatos

32 É importante dizer que existem teorias naturalistas que aceitam o internalismo moral, mas não assumem uma
visão cognitivista forte, pois são teorias relativistas. Assim, diferentemente das teorias trazidas nesta seção,
elas são teorias pertencentes ao cognitivismo fraco  por entenderem a motivação  como relacionada a fatos
psicológicos (e, assim, naturais) sobre os próprios indivíduos que realizam julgamentos morais. Essas teorias
serão explicadas em mais detalhes ainda neste capítulo.

33 Uma exceção  é  o  filósofo  Russ Shafer-Landau,  que  nega,  ao  mesmo tempo,  o  internalismo e  a  teoria
humeana da motivação, sendo um exemplo da defesa de um cognitivismo não-naturalista externalista.
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morais e não-morais repousa precisamente na maneira como apenas os primeiros  estariam

necessariamente conectados à motivação. A estratégia comum dos não-naturalistas tem sido

defender um cognitivismo internalista apoiado na rejeição da teoria humeana da motivação.

Existem, tradicionalmente, duas formas de argumentar em favor de uma teoria anti-humeana

da  motivação  na  metaética:  propor  que  crenças  causam desejos,  ou  que  elas  são

intrinsecamente motivadoras. 

Entre os não-naturalistas que defendem o internalismo de existência perceptual estão

John  McDowell  e  David  Wiggins,  ambos  proponentes  de  teorias  não-naturalistas  da

sensibilidade.34 McDowell, por exemplo, sustenta que as crenças morais são necessariamente

acompanhadas de motivação, no sentido de que uma crença moral é sempre alcançada por

meio do conhecimento perceptual da realidade moral não-natural, o qual, por sua vez, causa a

presença de um desejo para fazer o que é considerado moralmente requerido. É comum, entre

os não-naturalistas defensores do internalismo de julgamento, a ideia de que o estado mental

que constitui a motivação é um estado híbrido de crença (belief) e desejo (desire),  o que

poderíamos  traduzir  como  um  “crensejo”  (besire). Geralmente  se  diz  que  essa  última

alternativa  envolve  argumentar  que  ambas  as  direções  de  ajuste  (mundo-mente  e  mente-

mundo) estariam presentes em tal estado mental motivacional (CAMPBELL, 2015).

Recentemente, alguns estudos metaéticos a partir da filosofia da ação tem questionado

significativamente  a  teoria humeana  da  motivação,  alegando  que  a  metáfora  por  ela

empregada,  a  da  direção de ajuste,  pode não servir  para  corroborá-la.  Sergio  Tenenbaum

(2006)  argumenta,  por  exemplo,  que  os  críticos  consideram uma perspectiva  cognitivista

internalista automaticamente implausível, sobretudo pela defesa de “crensejos”, como se este

fosse um estado mental forjado apenas para não admitir a existência distinta de crenças e

desejos. Ele procura mostrar que essa rejeição é apressada, tendo em vista a possibilidade de

refinar  a  noção  de  direção  de  ajuste  de  modo  a  explicar no  que  consiste  exatamente  a

diferença  entre  crenças  e  desejos, dispensando  a  teoria  humeana  da  motivação  dessa

explicação. Isso abriria o caminho para a defesa de um ‘cognitivismo motivacional’, a posição

segundo  a  qual  as  crenças  morais  são  intrinsecamente  motivadoras,  dado que  o  estado

34 Essas teorias “inspiraram-se na ideia segundo a qual os juízos normativos ou avaliativos podem manter
alguma  analogia  com  os  juízos  de  qualidades  secundárias  ou  outros  juízos  essencialmente  ligados  ao
exercício de certas sensibilidades humanas” (DARWALL; GIBBARD; RAILTON, 2013, p. 60). Conforme
veremos, as teorias disposicionalistas também podem ser consideradas ‘teorias da sensibilidade’, embora não
assumam uma visão não-naturalista (e um cognitivismo forte), como faz, por exemplo, McDowell.
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motivacional  “é  ele  mesmo  um  estado  cognitivo”  (TENENBAUM,  2006,  p.  250).

Retornaremos às posições de McDowell e de Tenembaum mais adiante.

2.3 COGNITIVISMO FORTE ANTIRREALISTA

A fim de caracterizar o cognitivismo antirrealista, é valido mencionar a teoria do erro

de John L.  Mackie como o exemplo clássico dessa posição.35 Enquanto cognitivista,  esse

filósofo considera que os julgamentos morais expressam crenças e que eles têm, portanto, a

função  de  representar  a  realidade  moral.  Mackie  afirma  que  essas  crenças,  no  entanto,

estariam sistematicamente em erro.  Ele argumenta que os fatos necessários para tornar as

afirmações  morais  verdadeiras  não  existem  e  que,  por  conta  disso,  toda  expressão  de

julgamento moral  é  falsa.  Boa parte  dos seus  argumentos pretende mostrar  que tais  fatos

seriam  “estranhos”  (ou  “bizarros”)  quanto  à  sua  constituição  ontológica,  uma  vez  que,

diferentemente dos fatos não-morais investigados pelas ciências, os fatos morais precisariam

ter a capacidade adicional de motivar intrinsecamente os agentes, isto é, independentemente

de quaisquer desejos que eles possuam. 

A posição de  Mackie  envolve  a  aceitação  de  uma  visão  cognitivista  forte  e  do

internalismo  moral,  além  da  rejeição  à  teoria  humeana  da  motivação.  Isso  porque  ele

argumenta  que  as  crenças  morais  deveriam  ser  intrinsecamente  motivadoras  (isto  é,

“crensejos”), caso existissem fatos morais. É importante notar que a pressuposição de Mackie

envolvendo o internalismo a respeito da motivação (em suporte ao antirrealismo) não consiste

em uma defesa  do internalismo de julgamento.  Em vez  disso,  ele  entende que a  suposta

realidade moral teria uma conexão internalista perceptual para com a motivação, como se o

conhecimento dessa realidade necessariamente movesse os agentes (uma concepção bastante

semelhante ao pensamento de Platão de que o conhecimento da ideia de Bem é condição

suficiente para a motivação moral). 

35 Matthew Chrisman (2017, p. 58-60) destaca que, seguindo o pensamento de Mackie, diferentes filósofos
ficcionalistas propuseram que as afirmações morais são melhor compreendidas a partir de um contexto no
qual  a  moralidade  é  uma  ficção  (ficcionalismo  de  significado)  ou,  alternativamente,  de  acordo  com o
pensamento  de  que elas  são  um mero  ‘fingimento’,  sendo que nem faria  sentido falar  em ‘afirmações
morais’ (ficcionalismo de ato de fala). O ficcionalismo moral é discutido nos próximos capítulos.
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Entendemos  que  os comprometimentos  metaéticos  de  Mackie  são bastante

questionáveis e que o cognitivismo antirrealista pode ser recusado.36 Essa posição se apega ao

pensamento de que há uma incompatibilidade entre realismo e internalismo (a mesma ideia

que  tem  levado os  cognitivistas  naturalistas  a  assumirem  o  externalismo  moral).  A

plausibilidade de  uma visão cognitivista distinta, e que seja compatível com  uma forma de

internalismo  não  considerada  por  Mackie,  pode  revelar,  ao  final,  que  outra explicação

ontológica da “realidade moral” é mais adequada.

2.4 COGNITIVISMO FRACO

É interessante explicitar que, nas posições do cognitivismo forte, a “realidade moral”

defendida pelos filósofos realistas (e negada pelos antirrealistas) é tomada no sentido de ser

possível falar de fatos morais objetivos, ou seja, que possuem certa independência em relação

aos sujeitos que realizam julgamentos morais. No entanto, é preciso dizer que a noção de

objetividade moral é controversa mesmo entre os filósofos que se dizem ‘realistas’. Cabe

notar, portanto, que nem todos aceitam esse sentido mais “robusto” de objetividade, tal como

geralmente os naturalistas e os não-naturalistas aceitam (VAN ROOJEN, 2015, p. 14). 

Alguns  filósofos,  enquanto  cognitivistas  fracos,  sustentam que nossos  julgamentos

morais,  isto  é,  nossas  crenças  morais,  quando  verdadeiras,  não  nos  permitem  conhecer

nenhuma  espécie  de  realidade  moral  que  seja  objetivamente  independente  de  nossos

julgamentos. Existem várias posições que satisfazem a ideia de assumir um realismo e um

cognitivismo atenuados.37 Entre elas estão as teorias da vertente disposicionalista, que inclui

nomes como Roderick Firth, Richard Brandt e Michael Smith. Essas teorias são conhecidas

por propor que a moralidade apresenta  certo grau de  dependência para com os julgamentos

morais realizados pelos indivíduos (MILLER, 2013). Tal compreensão comumente resulta na

defesa  de  teorias  que  estipulam  um  ‘observador  ideal’38 como  critério  de  correção  na

moralidade.  De  maneira  geral,  o  disposicionalismo  promete  oferecer  um  tratamento  da

36 Desenvolveremos essa ideia no próximo capítulo, ao considerar com mais profundidade a plausibilidade do
cognitivismo e do não-cognitivismo moral.

37 Nos próximos capítulos explicitaremos outras possibilidades de teorias metaéticas que podem ser associadas
ao cognitivismo fraco.

38 Essa não é uma proposta inédita, pois tem como inspiração a ideia de um ‘espectador imparcial’. Tal ideia é
encontrada nas teorias morais de filósofos como David Hume e Adam Smith.
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moralidade em termos de qualidades secundárias (como, por exemplo, a ‘cor’), inspirando-se

na distinção clássica de John Locke entre  qualidades primárias  e  secundárias  dos objetos

(JAMIESON, 2010, p. 106).

Em matéria  de psicologia moral,  um cognitivismo fraco,  tal  como assumido pelas

teorias  disposicionalistas,  pode ser  tratado  por  meio  do  internalismo de  julgamento.  Isso

porque  a  moralidade  seria,  de  alguma  forma,  dependente  dos  melhores  julgamentos  dos

indivíduos. Michael Smith, por exemplo, defende uma teoria disposicionalista que procura

acomodar uma versão qualificada de internalismo de julgamento (cujo requerimento para a

motivação é a racionalidade) ao cognitivismo, sendo que ele também sustenta,  ao mesmo

tempo, a teoria humeana da motivação. No entanto, outros defensores do cognitivismo fraco

optam pelo  internalismo de  existência  metafísico  e,  diferente  de  Smith,  rejeitam a  teoria

humeana da motivação. Entre  eles estão, por exemplo, as  teorias das razões práticas (nas

vertentes kantiana e hobbesiana). Essas teorias posicionam a objetividade da moralidade nas

“exigências  universais  impostas  a  partir  do  interior  das  razões  práticas  de  um  agente”

(DARWALL;  GIBBARD;  RAILTON,  2013,  p.  35-42).  Christine  Korsgaard  defende  uma

versão kantiana dessa teoria e, de maneira semelhante a Smith, entende a racionalidade prática

como a condição que ocasiona a motivação.

Uma possível fonte de problema para os internalismos de julgamento e de existência

metafísico defendidos por essas formas de cognitivismo fraco pode ser a maneira como a tese

internalista é  qualificada.  Convém destacar,  por exemplo,  que o apoio do internalismo de

julgamento sobre o internalismo de razões normativas, tal como é defendido por Smith, pode

ser  questionado.  Nesse  sentido,  George  Schueler  sugere  que  essa  posição  pressupõe  que

“quando alguém age por uma razão, julga possuir uma razão para agir da maneira que age”

(SCHUELER, 2010, p. 299, tradução nossa). O seu argumento procura mostrar que a reflexão

sobre casos possíveis no âmbito da filosofia da ação revela que esse pressuposto é incorreto.

2.5 NÃO-COGNITIVISMO 

De maneira contrária a cognitivistas fortes e fracos, os defensores do não-cognitivismo

afirmam, grosso modo, que (i) os julgamentos morais  não expressam crenças,  mas algum

estado  mental  não-cognitivo.  Por  conta  disso,  eles  comumente  sustentam  que  (ii)  as
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afirmações  expressadas  por  meio de julgamentos morais  não podem ser  verdadeiras nem

falsas, ou seja, elas nem sequer poderiam ser avaliadas quanto a esse respeito. Conforme foi

dito, essas duas teses negativas do não-cognitivismo (em relação ao cognitivismo) podem ser

chamadas, respectivamente, de não-cognitivismo psicológico e não-cognitivismo semântico. 

Os não-cognitivistas procuram, ao mesmo tempo, oferecer uma caracterização positiva

da  moralidade por  meio  da  especificação  do  estado  mental  não-cognitivo  envolvido  nos

julgamentos morais e da explicação do funcionamento da linguagem moral (VAN ROOJEN,

2015,  p.  142).  A seguir,  são  apresentados os  traços  gerais  das  principais  teorias  não-

cognitivistas,  também  conhecidas  como  ‘expressivistas’  (precisamente porque  elas  são

desenvolvidas a partir da investigação do estado mental expresso pelas afirmações morais).

O emotivismo de Alfred J. Ayer e de Charles Stevenson é considerada a forma mais

simples de expressivismo. Para Ayer, por exemplo, realizar um julgamento moral consiste em

expressar uma reação emocional de aprovação ou de desaprovação. Como sugere Matthew

Chrisman (2017, p. 37), essa ideia básica do emotivismo pode ser facilmente capturada por

aquela que poderia ser chamada de teoria “buu/hurra!” (boo/hooray!) da linguagem ética. Isso

porque, em uma teoria como essa, a aprovação moral não significa mais do que dizer “hurra!”

ou “viva!”, e a desaprovação moral assemelha-se ao ato de emitir uma vaia.

É válido esclarecer que o emotivismo não deve ser confundido com o subjetivismo. O

subjetivismo é  geralmente  entendido como uma teoria  metaética  relativista  sobre  o  valor

moral.39 Essa teoria pode ser formulada em termos realistas e, portanto, cognitivistas (em um

sentido fraco),  de modo a revindicar que as afirmações  morais podem ser verdadeiras ou

falsas, dependendo se correspondem ou não aos “fatos psicológicos” do indivíduo que faz tais

afirmações. Desse modo, para que as afirmações morais sejam verdadeiras, a condição de

verdade requerida pelo subjetivismo é a sinceridade do falante (JAMIESON, 2010, p. 99). 

O emotivismo, por outro lado, enquanto posição não-cognitivista, não assume que as

afirmações morais possam ser verdadeiras ou falsas e, enquanto posição antirrealista, entende

que as  afirmações  morais  não  são  o  relato  de  quaisquer  fatos,  mas  a  mera  expressão  de

sentimentos. Dessa forma, a dissociação do emotivismo em relação ao subjetivismo repousa

na distinção entre ‘expressar’ e ‘relatar’ um estado mental. Expressivistas como Richard Hare,

39 Isso porque, enquanto o relativismo pode ser individual ou cultural, isto é, grupal, é a teoria individual que
recebe o nome de subjetivismo (SHAFER-LANDAU, 2012, p. 291). 
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Simon Blackburn e Alan Gibbard mantiveram essa distinção, mas procuraram desenvolver

teorias não-cognitivistas mais sofisticadas que o emotivismo de Ayer. 

Hare (2003), por exemplo, tratou o julgamento moral como a expressão de um estado

mental  de preferência,  o qual é exibido na linguagem por meio de prescrições de caráter

universal. De acordo com a sua teoria metaética, o prescritivismo, avaliar um comportamento

como ‘bom’ é prescrever que ele deveria ser realizado por todas as pessoas que estivessem em

condições semelhantes. Gibbard (1990), por sua vez, procurou compreender os julgamentos

morais como a expressão de um estado mental de aceitação de normas que prescrevem a

racionalidade dos  sentimentos  de culpa e  ressentimento nas  circunstâncias  apropriadas.  A

ideia básica da sua teoria, o expressivismo de normas,40 consiste em mostrar que o estado de

aceitação de normas é um estado motivacional e que, entre os vários tipos de motivação, a

motivação caracteristicamente humana tem sua origem evolutiva na forma como os  seres

humanos desenvolveram e aperfeiçoaram a linguagem. A função da linguagem moral, seria,

portanto,  possibilitar  a  coordenação  mútua  do  comportamento  precisamente  por  meio  da

comunicação  dos  sistemas  de  normas  que  aceitamos,  o  que  acontece  sempre  que  nos

engajamos em ‘discussões normativas’ a respeito do que fazer (GIBBARD, 2013).

Blackburn pensou a moralidade a partir de um  projetivismo de inspiração humeana,

tendo em vista que David Hume sugeriu que certos traços de nossa experiência são melhor

compreendidos como projeções dos seres humanos sobre a realidade. Um exemplo simples,

não-moral, diz respeito à qualidade de ‘ser delicioso’ enquanto uma projeção humana sobre a

natureza de um sorvete (BLACKBURN, 1993). Nesse caso, parece evidente que o sorvete

possui propriedades físicas e químicas que nos levam a atribuir a essa qualidade como, por

exemplo, ‘ter sabor de chocolate’, ‘ser cremoso’, ‘estar gelado’, e assim por diante. Apesar

disso, pessoas diferentes avaliam a “deliciosidade” de um sorvete de maneiras distintas, o que

parece sugerir que essa propriedade não está “realmente” no mundo (tal como as propriedades

físicas e químicas) e que ela depende, de alguma forma, dos seres humanos que avaliam. Para

o  projetivista  moral,  a  mesma explicação aplica-se  às  propriedades  morais.  Dessa  forma,

assim como faz sentido falar sobre a “deliciosidade” sem que exista no mundo a propriedade

que  corresponda a  ‘ser  delicioso’,  também faz  sentido  falar  sobre  a  projeção  das  nossas

avaliações morais sem que realmente existam propriedades morais.

40 Recentemente (GIBBARD, 2003), a sua teoria tem sido apresentada como o expressivismo de planos.
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A partir da ideia do projetivismo moral, Blackburn defendeu um programa metaético

de  investigação,  o  ‘quase-realismo’  (que também  foi  abraçado por  Gibbard  mais

recentemente).  Esse programa busca reunir meios para argumentar que, apesar da aparência

realista do discurso moral, o expressivismo é a posição metaética correta porque ela seria

capaz  de  explicar  essa  aparência  com  recursos  próprios,  isto  é,  sem  abandonar  o  seu

comprometimento  para com a ideia antirrealista  de  que não existem fatos  e  propriedades

morais em nenhum sentido substancial.  É controverso dizer  que o quase-realismo consegue

ser bem-sucedido nessa tarefa,  principalmente porque ele recorre à ideia de que a teoria da

verdade por correspondência não se aplica ao domínio moral,41 de modo que faria sentido

falar  em noções  como  ‘verdade’,  ‘fato’ e  ‘crença’ apenas  em um sentido  mínimo  e  não

substancial (BLACKBURN, 1984). Essa teoria da verdade, conhecida como deflacionária (ou

minimalista), pode trazer mais complicações do que soluções ao não-cognitivista, pois, ao

mesmo tempo que permite trazer noções realistas para o seu discurso, parece eliminar boa

parte  da  própria  distinção  entre  as  posições  realistas  e  antirrealistas42 e  ainda  fazer  o

expressivismo incorrer nos mesmos problemas do realismo, a medida que se aproxima deste

último (HILLS, 2011).

Quanto  à  psicologia  moral,  as  diferentes  teorias  não-cognitivistas  sustentam  o

internalismo de julgamento como a explicação da conexão necessária entre a moralidade e a

motivação. Essas teorias costumam insistir que essa tese, aliada à defesa da teoria humeana da

motivação, constitui um dos trunfos do não-cognitivismo, pois este seria capaz de unir ambas

as posições predominantes nos debates de psicologia moral. Essas posições chegam a ocupar

lugares de premissas para os não-cognitivistas, resultando em um argumento que tem como

conclusão a rejeição do cognitivismo:

1.  Necessariamente,  se  alguém sinceramente  julga  uma ação  correta,  então  está
motivado em alguma medida a agir de acordo com esse julgamento. (Internalismo
de Julgamento Motivacional).
2. Quando tomados isoladamente, crenças não motivam nem geram nenhum estado
motivacionalmente eficaz. (Humeanismo Motivacional).
3.  Portanto,  julgamentos  morais  não  são  crenças.  (Não-cognitivismo  Moral.
(SHAFER-LANDAU, 2003, p. 120-121, grifo do autor, tradução nossa)

41 Discutiremos a plausibilidade dessa ideia no próximo capítulo, ao considerarmos os tipos de conhecimento
que podem estar presentes na moralidade.

42 Voltaremos a falar sobre a teoria minimalista da verdade nos próximos dois capítulos, mas gostaríamos de
adiantar que no quinto capítulo deste trabalho apresentaremos essa crítica ao quase-realismo, tal como ela é
trazida por Derek Parfit (2017).
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É o argumento forte o bastante para decidir o principal debate da epistemologia moral?

Com base em nossa avaliação até aqui, aparentemente não. Já foi visto que o internalismo de

julgamento  pode  estar  presente  em teorias  cognitivistas,  o  que  sugere  que  essa  tese  não

precisa pertencer ao não-cognitivismo. Apesar disso, os não-cognitivistas pretendem mostrar

que uma associação entre essas posições constitui a alternativa metaética mais promissora ao

defenderem que os estados mentais morais são estados motivacionais. Cabe destacar que essa

tentativa de associar internalismo de julgamento e não-cognitivismo pode ser resistida.

Wilson Mendonça aponta, por exemplo, que é uma mera ‘contingência’ as teorias não-

cognitivistas  e,  de  modo  mais  geral,  as  diferentes  teorias  sentimentalistas,43 assumirem o

internalismo a respeito da motivação, de modo que elas “tornam a sua posição objetável se

não reconhecerem a necessidade de argumentos independentes para a tese constitutiva e a tese

motivacional” (MENDONÇA, 2018, p. 310). Segundo ele, a tese constitutiva é a afirmação de

que  os  sentimentos  constituem  os  valores  ou  os  julgamentos  morais,  enquanto  a  tese

motivacional  corresponde  à  ideia  de  que  os  sentimentos  morais  são  como  links  entre  o

pensamento e a ação moral. A partir dessa distinção, Mendonça argumenta que é um passo

errôneo para os não-cognitivistas inferir a tese constitutiva da tese motivacional.

Mendonça se inspira  de maneira  explícita  na recente sugestão  de Jon Tresan,  que

reconhece uma distinção ignorada nos debates entre  o internalismo e o externalismo moral.

Como dissemos, um internalista de julgamento é alguém comprometido com a ideia de que há

uma  conexão  necessária  entre  o  julgamento  moral  e  a  motivação.  Tresan  enxerga  uma

ambiguidade  nessa  definição  e,  então,  pergunta:  onde  está  localizada  a  necessidade

internalista? Está localizada na modalidade da afirmação sobre esses elementos (internalismo

de  dicto)  ou  na  relação  entre  eles  (internalismo  de  re)?  Dessa  forma,  ele  afirma  que  a

caracterização  usual  do  internalismo na  metaética  envolve  a  confusão  a  respeito  de  uma

necessidade modal ser equivalente a uma necessidade na relação: “a confusão da força na

Modalidade com a força na Relação” (TRESAN, 2009, p. 55, grifo do autor, tradução nossa). 

43 Mendonça se refere tanto ao sentimentalismo em um sentido ‘estreito’, que considera estados puramente
emocionais (como defende, por exemplo, Jesse Prinz),  quanto ao sentimentalismo ‘amplo’,  que abrange
outros elementos, como “atitudes, pró-atitudes, intenções, desejos de primeira ordem, desejos de segunda
ordem,  endosso  de  normas,  planos  contingentes”  (como  aparece,  por  exemplo,  na  teoria  de  Gibbard)
(MENDONÇA, 2018, p. 299).
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Tresan  esclarece  que,  para  uma  afirmação, uma  modalidade  forte corresponde  a

atribuir necessidade à  afirmação,  enquanto  uma  modalidade  fraca  significa  negar

completamente  essa  atribuição  de  necessidade.  Esse  é  o  principal  ponto  que  divide

internalistas  e  externalistas:  os  internalistas  atribuem necessidade  à  afirmação  de  que ‘os

julgamentos morais estão relacionados à motivação’; os externalistas não atribuem. Tresan

explica que essa distinção modal a respeito da afirmação não deve ser vista como equivalente

à  distinção  entre  a  relação forte  ou fraca  que  existe  entre  os  itens  que  constam  nessa

afirmação. A tese modal forte presente no internalismo não implica, assim, que a relação entre

os julgamentos morais e a motivação também é uma relação forte, necessária: por exemplo,

de constituição parcial; constituição total (identidade); ou alguma relação causal. Essas são

teses internalistas de re, pois postulam que a motivação está necessariamente relacionada ao

julgamento moral como uma propriedade sua e são, portanto, teses internalistas constitutivas. 

Conforme  foi  visto  no  capítulo  anterior,  Tresan  propõe  que  a  distinção  entre

necessidades de dicto e de re revela a plausibilidade de uma forma de internalismo forte em

sua afirmação modal,  mas fraco quanto à relação de acompanhamento que existe entre  o

julgamento moral e a motivação. Como essa relação de acompanhamento não é necessária

para a constituição de algo como um julgamento moral, essa forma de internalismo é  não-

constitutiva.44 As consequências dessas contribuições de Tresan para os debates de psicologia

moral e de epistemologia moral são resumidas a seguir.

Nesse sentido, Tresan aponta a ‘falácia internalista’, que diz respeito basicamente à

tentativa de inferir uma tese  constitutiva do internalismo. Para ele, se trata de uma falácia

porque a verdade do internalismo de re não é garantida pela versão da tese internalista que os

filósofos  tipicamente  assumem,  o  internalismo  de  dicto.45 Tresan  mostra  que,  devido  à

negligência da distinção entre a força da necessidade na modalidade e na relação, a maioria

dos proponentes do internalismo incorre em uma ambiguidade ao reivindicar  as  intuições

44 A diferença entre o internalismo constitutivo e o internalismo não-constitutivo pode ser compreendida como
a diferença de força na relação: respectivamente, entre acompanhamento (relação fraca) e acompanhamento
necessário (relação forte), uma vez que ambas as teses subscrevem uma modalidade forte, diferentemente do
externalismo. 

45 Conforme foi explicado no capítulo anterior,  Tresan considera o internalismo  de re falso ao comparar o
conceito de julgamento moral a outros conceitos relacionais como ‘pai’ e ‘planeta’. Nesse sentido, seria falso
dizer que ‘estar acompanhado de motivação’ é necessário para algo ‘ser um julgamento moral’, enquanto
parece correto dizer que o conceito de julgamento moral é necessariamente aplicado em função de algo
‘estar acompanhado de motivação’. Além disso, também dissemos que, para Tresan, a reflexão a respeito de
casos de amoralistas é melhor entendida como um teste para o conceito de julgamento moral do que para a
constituição dos julgamentos morais, isto é, para o que eles de fato são.
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internalistas  e  ao  assumir  posições  que  não são  favorecidas  por  essas  intuições,  sendo o

principal exemplo a ideia não-cognitivista de que existe uma relação de constituição total, ou

seja, uma relação de identidade entre o estado mental de julgamento moral e o estado mental

motivacional.

É  válido  notar  que  muitos  filósofos  não-naturalistas  também  têm  inferido  teses

constitutivas  do  internalismo  por  meio  da  afirmação  de  que  as  crenças  morais  são

necessariamente  acompanhadas  de  motivação.  McDowell  propõe,  por  exemplo,  que  as

crenças  morais  estão  causalmente  relacionadas a estados  motivacionais  (conforme

explicamos, para esse filósofo, as crenças morais causam desejos). A posição de Tenembaum,

por sua vez, pode ser vista como um exemplo de teoria cognitivista que concebe as crenças

morais como intrinsecamente motivadoras e que defende uma relação de constituição parcial

entre a crença moral e a motivação por meio do apelo a “crensejos”.

 Conforme  foi  indicado,  o  internalismo  de  julgamento  não  favorece  uma  visão

antirrealista da moralidade, uma vez que o argumento fornecido por Mackie pressupõe formas

extremamente fortes e controversas de cognitivismo e de internalismo. Pode ser dito que o

internalismo  perceptual  “platônico”  considerado  por  Mackie  também  implica  uma  tese

constitutiva,  uma vez  que Mackie  defende que as  crenças  morais  seriam intrinsecamente

motivadoras (isto é, “crensejos”), caso os fatos morais existissem.

Tresan  (2009,  p.  57,  nota  7)  também  sugere  que  defender  o  externalismo  é  tão

falacioso quanto utilizar o internalismo de julgamento como premissa para um argumento que

visa inferir a negação do cognitivismo, pois o externalismo infere, na direção contrária, que a

afirmação modal sobre a relação entre o julgamento e a motivação é fraca (não é necessária)

porque as relações entre esses elementos são fracas. Assim, gostaríamos de indicar essa crítica

de Tresan como uma possibilidade de recusar  a explicação externalista que é comumente

oferecida pelos cognitivistas naturalistas para a psicologia moral, pois essa explicação deriva

de  uma  rejeição  apressada  a todas  as  teses  internalistas,  ignorando  completamente  a

possibilidade de o internalismo ser uma tese não-constitutiva.

Conforme foi dito, o externalismo moral  é uma posição tradicionalmente defendida

por cognitivistas naturalistas que equiparam o conhecimento moral ao conhecimento empírico

do mundo natural. É preciso esclarecer que, se quisermos recusar essa visão epistemológica

forte defendida pelo naturalismo moral, não é suficiente apontar com sucesso a inviabilidade
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do  externalismo  que  é  comumente  assumido  por  essa  posição.  Nesse  sentido,  Tresan

argumenta  que  o  internalismo  de  fato  não  possui  a  relevância  epistemológica  que

frequentemente lhe é atribuída, uma vez que essa tese não estreita o leque de alternativas

metaéticas disponíveis. Para que o internalismo tivesse de fato a capacidade de implicar e/ou

refutar posições na epistemologia moral (por exemplo, implicar o não-cognitivismo e refutar o

cognitivismo naturalista),  ele precisaria ser formulado como uma tese constitutiva sobre a

natureza dos julgamentos morais. Tresan argumenta que essa forma de internalismo é falsa e

que ela não  se segue da única formulação plausível do internalismo enquanto uma tese a

respeito da aplicação do conceito de julgamento moral. Apesar disso, Tresan (2009, p. 68-69)

afirma que os reais beneficiários do internalismo (devidamente qualificado, como uma tese

não-constitutiva,  de dicto) são os  cognitivistas (o que inclui  até  mesmo os  defensores  do

naturalismo moral).

Muitos filósofos têm proposto que o avanço nos debates de psicologia moral pode ser

alcançado recorrendo à filosofia da ação para recusar, de alguma forma, a teoria humeana da

motivação. Por exemplo, Idia Ferreira critica essa teoria e aponta que a discussão metaética a

respeito do internalismo e do externalismo moral tem tradicionalmente “reduz[ido] os estados

mentais envolvidos na ação a crenças e desejos” (FERREIRA, 2018, p. 312).  Pode ser dito

que  a teoria humeana da motivação parece implicar em uma dicotomia entre esses estados

mentais,  a qual também pode ser observada,  em última instância,  na cisão aparentemente

irremediável  entre  posições  cognitivistas  fortes  (do  lado  da  ‘crença’)  e  posições  não-

cognitivistas (do lado do ‘desejo’).  Apesar dessa possibilidade,  consideramos que o passo

decisivo  para  a  psicologia  moral  repousa  em  uma  reflexão  sobre  os  recentes

desenvolvimentos  do  internalismo  moral.  Entre  esses  desenvolvimentos,  destacamos,  em

especial,  as  contribuições  de  Tresan,  que  apontam para  a  plausibilidade  do  cognitivismo

internalista de julgamento.

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ATÉ ONDE O INTERNALISMO DE JULGAMENTO 

PODE NOS LEVAR NA EPISTEMOLOGIA MORAL?

Neste  capítulo,  apresentamos  as  posições  do  cognitivismo  e  do  não-cognitivismo

moral. Conforme  foi dito, diversos filósofos consideram que o internalismo de julgamento
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possui consequências  extremamente  reveladoras  para  o  esclarecimento  da  natureza  da

moralidade, de modo que ele tornaria possível resolver o debate entre essas duas posições da

epistemologia moral. Tresan nos impele a questionar se essa aparência é verdadeira, sugerindo

que ela é fruto de uma falácia, uma confusão filosófica que envolve a consideração unívoca

da necessidade internalista. Quando essa necessidade é devidamente qualificada,  aparecem

duas teses internalistas com consequências metaéticas absurdamente distintas. 

Com nossa breve reflexão, sustentamos que da tese do internalismo de julgamento não

se seguem, na epistemologia moral, nem o cognitivismo nem o não-cognitivismo. No entanto,

uma vez esclarecido que o não-cognitivismo não pode utilizar o internalismo moral em seu

benefício, fica evidente que  essa tese se encontra desprovida de um argumento forte para a

sua aceitação. Além disso, entendemos que o não-cognitivismo se encontra em uma posição

mais  desfavorecida  por  motivos  inerentes  à  sua  própria  teoria  epistemológica,  os  quais

precisam ser abordados no próximo capítulo.  Indicamos que o cognitivismo, por outro lado,

pode combinar sua posição a um internalismo de julgamento de dicto,  sem precisar assumir

teses constitutivas sobre a relação entre o julgamento moral e a motivação.46 Embora esse tipo

de internalismo não tenha a capacidade de implicar o cognitivismo, ele também não o ameaça.

Para concluir a nossa avaliação sobre o debate epistemológico entre o cognitivismo e o

não-cognitivismo a partir da psicologia moral, gostaríamos de propor que a plausibilidade de

assumir  um internalismo  de  julgamento  não-constitutivo  reforça  a  ideia  de  que  o  ponto

importante para as discussões da psicologia moral e da epistemologia moral não é o estudo da

natureza do pensamento moral e dos estados mentais  que  são julgamentos morais,  mas o

estudo da natureza da linguagem moral e do  conceito de julgamento moral. Nesse sentido,

procuramos  mostrar  que  não parece  promissor  esperar  que  o  internalismo de  julgamento

esclareça a natureza dos julgamentos morais e decida entre o cognitivismo psicológico e o

não-cognitivismo psicológico, duas teses que endossam a oposição entre crença e desejo que a

46 Apesar disso, gostaria de trazer aqui a explicação do professor Alcino Eduardo Bonella,  que apresentou
como  um  contraponto  a  essa  ideia  a  possibilidade  de  o  não-cognitivismo  racionalista  (isto  é,  o  não-
cognitivismo mais sofisticado presente em autores como Hare, Blackburn e Gibbard) também assumir o
internalismo de  julgamento  não-constitutivo.  Enfatizo  que  essa  possibilidade  torna  a  discussão  entre  o
cognitivismo e o não-cognitivismo uma discussão puramente semântica,  conforme afirmo no final  deste
capítulo.  No  entanto,  veremos  nos  capítulos  subsequentes  que  essa  interpretação  alternativa  do  não-
cognitivismo ainda pode encontrar mais problemas do que o cognitivismo para falar sobre o conhecimento
moral, especialmente pelo modo como a noção de verdade moral é compreendida. Conforme também foi
sugerido por Bonella, menciono outra possibilidade para o expressivismo, inexplorada neste trabalho, que
tem aparecido recentemente em teorias metaéticas como o expressivismo ecumênico de Michael Ridge. Esse
tipo de teoria procura unir elementos tanto do cognitivismo quanto do não-cognitivismo moral.

62



metaética insistiu em fazer, quase sempre apoiada na teoria humeana da motivação. Desse

modo,  poderíamos  criticar  essas  duas  teses  e,  principalmente,  a  estratégia  padrão  das

diferentes teorias não-cognitivistas que, ao assumirem o expressivismo, explicam a natureza

da  moralidade  a  partir  da  investigação  da  natureza  do  estado  mental  expresso pelas

afirmações  morais.  A  impossibilidade  de  estabelecer  o  não-cognitivismo  por  meio  do

internalismo de julgamento constitutivo parece indicar que esse pressuposto metodológico

expressivista é equivocado, pois ele pode estar fadado ao insucesso.

Por outro lado, mesmo se assumirmos alguma forma de internalismo não-constitutivo

e passarmos à investigação epistemológica do cognitivismo e do não-cognitivismo a partir da

linguagem moral, pode ser equivocado dizer que, semanticamente, os julgamentos morais ou

se comportam como crenças (cognitivismo semântico) ou não se comportam como crenças,47

mas  como um estado  mental  com características  semânticas  semelhantes  a  desejos  (não-

cognitivismo semântico). Nesse caso, estaríamos novamente reforçando a distinção binária

entre crença e desejo (ou não-crença), quando parece mais correto questioná-la. Desse modo,

propomos, no capítulo subsequente, que antes de colocar a questão metaética a respeito da

natureza do conhecimento moral, devemos olhar para o que, na epistemologia, consideramos

como ‘conhecimento’ a fim de averiguar se a oposição entre cognitivistas e não-cognitivistas

pode ser superada de alguma forma. Ao final de tal reflexão, talvez cheguemos à conclusão de

que não apenas o não-cognitivismo, mas também as formas fortes de cognitivismo (realistas e

antirrealistas), são teorias que concebem o conhecimento moral de maneira inadequada. Caso

isso  ocorra,  também  será  necessário  identificar  a  forma  de  cognitivismo  mais  capaz  de

oferecer o que entendemos como a “explicação adequada” do conhecimento moral.

47 Aqui nos referimos à ideia bastante comum na metaética  de que o conhecimento moral ou é de natureza
exclusivamente proposicional ou, do contrário, não é possível explicá-lo nesses termos e ele não existe. Essa
ideia será explicitada no próximo capítulo.
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3 OS TIPOS DE CONHECIMENTO E A METAÉTICA

Este capítulo apresenta a discussão sobre os tipos de conhecimento na epistemologia e

tem como objetivo investigar as possíveis repercussões dessa discussão na divisão metaética

entre teorias cognitivistas e não-cognitivistas sobre o conhecimento moral. Por meio desse

procedimento, identificaremos quais subgrupos dessas teorias são capazes de oferecer uma

compreensão  adequada  da  epistemologia  moral.  O  nosso  ponto  de  partida  é  o  livro  Os

problemas da filosofia (2005), no qual Bertrand Russell propõe uma análise da estrutura do

conhecimento humano. Essa análise inicia com a distinção entre o conhecimento de coisas e

de verdades, e identifica para ambos duas possibilidades: uma imediata e, outra, derivada.48 A

respeito das coisas, a forma imediata é o conhecimento direto (ou por familiaridade, como o

chamaremos aqui) e a forma derivada corresponde ao conhecimento por descrição. Quanto ao

conhecimento de verdades, Russell indica que a forma imediata é o conhecimento intuitivo de

verdades autoevidentes, enquanto a forma derivada diz respeito ao conhecimento de verdades

deduzidas a  partir  das verdades autoevidentes mediante o uso de princípios de inferência

autoevidentes.49 

A partir da classificação acima, caracterizaremos, no que se segue, duas formas de

conhecimento: o proposicional (ou saber-que) e o por familiaridade, associando a noção de

conhecimento proposicional às duas formas de conhecimento sobre as coisas identificadas

originalmente por Russell. Tendo em vista que o conhecimento por descrição é facilmente

entendido  como  uma  forma  de  conhecimento  proposicional,  questionaremos  se  o

48 Para Russell, o conhecimento imediato é não-inferencial e  infalível;  o conhecimento derivado, por outro
lado, tem sua existência a partir de inferências, o que o torna suscetível ao erro e, assim, falível. É adequado
dizer que aqui Russell segue e modifica uma distinção epistemológica que remonta ao filósofo John Locke.
Locke  distingue o conhecimento  intuitivo,  que  é  imediato  ou  não-inferencial, do  conhecimento
demonstrativo,  que é inferencial (ele também  considera uma possível terceira forma de conhecimento, o
conhecimento sensitivo). Diferentemente de Russell, Locke entendia que o conhecimento inferencial tem o
status de conhecimento mais seguro por ser baseado em provas. Conforme veremos, esse tipo de distinção é
utilizada por Russell (e  pelos fundacionistas em geral) com o objetivo de assumir que há conhecimentos
fundacionais a partir dos quais os conhecimentos não-fundacionais podem ser inferidos. 

49 Para Russell, todo conhecimento que é derivado das verdades autoevidentes é, ao contrário do conhecimento
intuitivo, falível e sujeito ao erro (vide o que foi dito na nota anterior). Entre as verdades autoevidentes
estariam, por exemplo, as verdades da percepção, isto é, as proposições “que simplesmente afirmam o que é
dado nos sentidos” e correspondem a um conhecimento  puramente empírico,  além de “certos princípios
lógicos e aritméticos abstratos, e (embora com menor certeza) certas proposições éticas”, os quais  dizem
respeito a um conhecimento puramente a priori (RUSSELL, 2005, p. 124). Dito isso, adiantamos, desde já,
que apresentaremos no próximo capítulo a possibilidade do cognitivismo não-realista  presente na teoria
metaética tríplice defendida por Derek Parfit, uma forma de cognitivismo que aceita a existência de verdades
morais e procura argumentar em favor da ideia de que algumas dessas verdades são não-empíricas.



conhecimento por familiaridade é ou não de natureza proposicional, ou seja, perguntaremos

sobre a sua redutibilidade ao saber-que. Em seguida, traremos o  conhecimento prático (ou

saber-como) à discussão, apontando sob quais aspectos ele pode ser visto como distinto dos

anteriores. Argumentaremos neste capítulo que a relevância da discussão filosófica a respeito

dos tipos de conhecimento não se restringe apenas à epistemologia, mas interessa também ao

debate específico sobre o cognitivismo e o não-cognitivismo na metaética.  Por isso,  após

apresentarmos  as  características  gerais  dos  três  tipos  de  conhecimento  mencionados,

discutiremos as  maneiras  como eles  têm influenciado (e  outras  maneiras  pelas  quais  eles

podem vir a influenciar) a discussão metaética sobre a natureza do conhecimento moral.

Conforme  será  visto  neste  capítulo,  o  pressuposto  de  que  todo  o  conhecimento

(incluindo  o  moral,  caso  ele  exista)  deve  ser  inteiramente  explicado  como conhecimento

proposicional é aceito mesmo por teorias metaéticas que assumem posições opostas no debate

entre  o  cognitivismo  e  o  não-cognitivismo  moral.  Além  disso,  veremos  que  as  teorias

metaéticas podem ser divididas quanto ao fato de aceitarem uma visão de  continuidade ou

descontinuidade entre  ética  e  ciência:  a  continuidade  costuma  ser  endossada  por  pelo

cognitivismo  forte  naturalista;  as  teorias  metaéticas  (cognitivistas  e  não-cognitivistas)

pertencentes  às  demais  posições  (que  foram apresentadas  no  capítulo  anterior)  procuram

explicar  a  descontinuidade de diferentes maneiras.  Mostraremos,  especificamente,  como a

aceitação  de  uma  visão  epistemológica  que  reconhece  a  existência  de  diversos  tipos  de

conhecimento  moral  é  capaz  de  modificar  as  discussões  entre  o  cognitivismo  e  o  não-

cognitivismo moral, ajudando a esclarecer se é a continuidade ou a descontinuidade a visão

mais apropriada para compreender a ética.

3.1 CONHECIMENTO PROPOSICIONAL (SABER-QUE)

O conhecimento proposicional tem ocupado o centro das discussões epistemológicas e

é tradicionalmente considerado como sinônimo de ‘conhecimento’. A fim de o apresentarmos

enquanto uma forma de conhecimento, é importante destacar, em primeiro lugar, que ele é

exemplificado em todas as sentenças declarativas que assumem a estrutura geral ‘S sabe-que

p’, em que ‘p’ é uma proposição. Percebemos, na classificação proposta por Russell, que esse

saber se refere a todo o conhecimento (imediato e derivado) de verdades e ao conhecimento
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(derivado) de coisas. No último caso, ele corresponde, assim, ao conhecimento de proposições

que envolvem descrições sobre as coisas.

De  fato, quando  olhamos  para  a  distinção  entre  o  conhecimento  das  coisas  por

familiaridade e por descrição, vemos que apenas o último pode ser considerado uma forma de

conhecimento proposicional. Russell esclarece que o conhecimento por descrição “implica

sempre o conhecimento por familiaridade de alguma coisa e o conhecimento de verdades”

(RUSSELL, 2005, p. 124).  Segundo ele,  embora essa forma de conhecimento seja falível

(como todo o conhecimento derivado),  ela é responsável por ampliar nosso conhecimento

para além da experiência privada, possibilitando, por exemplo, o conhecimento de objetos

físicos e daquilo que se passa nas mentes das outras pessoas. Para Russell (2005, p. 61, 63),

tal  conhecimento é possível a partir  de  descrições definidas  sobre as coisas.  Enquanto os

nomes próprios, os nomes de lugares e a maioria das palavras comuns constituem descrições

disfarçadas, a expressão ‘descrição definida’ pode ser aplicada a todas as sentenças nas quais

uma descrição é precedida por um artigo definido cuja função semântica é especificar algo

determinado como, por exemplo, ‘o atual presidente dos Estados Unidos’ ou ‘a maior árvore

do jardim de Ana’.50 

Tendo em vista que discutiremos a natureza do conhecimento moral, é possível, desde

já, levantar o questionamento a respeito de se deveríamos entender descrições morais como

“Ana  é  uma  pessoa  honesta”  ou  “Ana  é  uma  boa  amiga”  enquanto  expressões  de

conhecimento  moral  e,  em caso  afirmativo,  se  elas  seriam proposicionais.  Mais  adiante,

retornaremos à questão sobre a redutibilidade de descrições como essas (e também sobre a

redutibilidade de todo o conhecimento moral) ao conhecimento proposicional.

Apesar de o conhecimento por descrição não exigir o conhecimento por familiaridade

da  coisa que  é  definida,  ele  requer  o  conhecimento  por  familiaridade  do  seu  conteúdo

proposicional, isto é, dos conceitos empregados na descrição. Russell apresenta essa ideia na

forma do seguinte princípio: “Toda proposição que podemos entender deve ser composta

inteiramente de elementos dos quais temos um conhecimento por familiaridade” (RUSSELL,

2005, p. 65, grifo do autor).

Uma vez  apresentado  o  conhecimento  proposicional  a  partir  de  Bertrand  Russell,

trazemos agora alguns esclarecimentos sobre o tratamento filosófico que esse conhecimento

50 Por outro lado, quando a descrição é precedida por um artigo indefinido, temos, segundo Russell,  uma
descrição indefinida ou ambígua como, por exemplo, ‘um presidente’ e ‘uma árvore do jardim de Ana’. 
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tem recebido na epistemologia. Em primeiro lugar, devemos chamar atenção para o fato de

que se admitirmos que o conhecimento existe e que os seres humanos podem alcançá-lo,

então será preciso estabelecer os critérios necessários e suficientes que permitam realizar a

sua atribuição de maneira bem-sucedida. Ou seja, uma das principais tarefas do epistemólogo

é procurar, geralmente via análise conceitual, critérios que possibilitam uma distinção precisa

entre as situações em que há conhecimento e aquelas em que ele não ocorre. 

Os critérios de atribuição de conhecimento, tradicionalmente subsumidos aos critérios

de atribuição de conhecimento proposicional, deram forma àquela que, desde o Teeteto (2010)

de Platão, tem sido referida como a definição tripartite de conhecimento enquanto  crença

verdadeira justificada.51 De acordo com essa definição, S tem conhecimento da proposição p

(S sabe-que p) se e somente se:

1.      S acredita que p. (A condição de crença.)
2.      p é verdadeira. (A condição de verdade.)

 3(J).   A crença  de  S  que  p  está  apropriadamente  justificada.  (A condição  de
justificação.) (WILLIAMS, 2001, p. 16, tradução nossa)

É importante  destacar  que,  recentemente,  Edmund  Gettier  (1963)  argumentou  que

esses critérios podem não ser suficientes para garantir a correta atribuição de conhecimento.

Ele  apresentou  exemplos  de  situações  nas  quais  os  sujeitos  acreditam  em  afirmações

verdadeiras, apesar de desconhecerem o fato de que elas são deduzidas de afirmações falsas,

de modo que as crenças inferidas são verdadeiras e se encontram justificadas unicamente por

uma questão de sorte.52

Um caso de fácil entendimento inspirado nos exemplos oferecidos por Gettier é o de

alguém que  observa  um morro  e  avista  um cachorro  perfeitamente  disfarçado  de  ovelha

(CHISHOLM, 1989, p. 93). A sua percepção leva-o a acreditar que ‘há uma ovelha no morro’,

51 Apesar de não existir consenso a respeito de se essa definição pode ser atribuída a Platão, parece justo dizer
que essa obra marca o início das tentativas  de explicar  filosoficamente a natureza do conhecimento ao
explicitar e discutir o problema de que o conhecimento envolve mais do que ter crenças verdadeiras.

52 Bertrand  Russell  (2018)  apresentou  um  exemplo  semelhante  envolvendo  inferências  indutivas
(diferentemente  de  Gettier,  cujos  exemplos  são  de  inferências  dedutivas).  Russell  imagina  alguém que
observa um relógio, o qual sempre funcionou corretamente, mas que em um dia específico está parado, e,
coincidentemente,  está  parado  no  horário  correto  no  momento  exato  em  que  o  sujeito  o  observa.
Evidentemente, a confiança do sujeito no funcionamento habitual do relógio leva-o a acreditar na afirmação
que ele infere do relógio a respeito de qual é o horário no momento; no entanto, ele desconhece o fato de que
o relógio está parado e que apenas por uma questão de sorte está marcando o horário correto. Como nos
casos de Gettier, é essa coincidência que garante a verdade e a justificação da sua crença.
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mas essa crença é falsa e não está justificada pela evidência que o sujeito associa a ela. Gettier

acrescentaria, então, a seguinte suposição: se de fato existir uma ovelha no morro, em um

lugar onde o sujeito em questão não possa avistar, então a crença de que ‘há uma ovelha no

morro’ passaria agora a ser verdadeira e estaria justificada. Os casos de Gettier evidenciam,

assim, que a verdadeira origem dessa crença é falsa, pois a afirmação de que ‘há uma ovelha

no morro’ é realizada por causa do cachorro disfarçado, e não da ovelha, de modo que nossa

intuição não considera essa situação um caso de conhecimento, apesar da ocorrência de uma

crença verdadeira justificada. 

A literatura  epistemológica  contemporânea  se  expandiu  em  diversas  direções  na

tentativa de procurar uma explicação adequada para o conhecimento no cenário pós-Gettier.

Não entraremos em detalhes, mas gostaríamos de destacar o fato de que muitos acreditam que

o problema filosófico  a  ser  solucionado reside  no critério  necessário  de justificação,  que

precisaria ser melhor especificado. Por isso, uma solução para acomodar os casos de Gettier

envolve reformular a definição tripartite de modo a exigir que somente crenças verdadeiras

suficientemente justificadas sejam incluídas como conhecimento.53

Apesar  de  a  maior  parte  dos  debates  epistemológicos  sobre  a  definição  do

conhecimento  proposicional  terem como foco a noção de justificação,  existem discussões

epistemológicas importantes a respeito da maneira adequada de entender a noção de crença.

Esclarecemos que essa noção é empregada neste trabalho de modo a indicar uma  atitude

mental em relação a uma proposição  p. Além disso,  a  crença diz respeito  a  uma atitude

positiva em relação à verdade de  p,  pois a pessoa que ‘acredita em  p’ dever considerar p

verdadeira.54 Tal consideração independe de p de fato ser ou não uma proposição verdadeira,

53 O estabelecimento desse limiar de justificação é  um desafio atual da epistemologia e não o discutiremos
aqui. No entanto, apenas para mencionar uma maneira de como é possível proceder quanto a esse respeito,
considere, por exemplo, uma visão confiabilista da justificação ou do próprio conhecimento, isto é, a defesa
de que a primeira ou o segundo são alcançados somente por meio de processos de inferência confiáveis
(STEUP; NETA, 2020). Se for assim, então os casos apresentados por Gettier não seriam um problema para
a  definição  tradicional  de  conhecimento,  pois  as  crenças  dos sujeitos  em questão  não são formadas  de
maneira confiável (elas são, por exemplo, inferidas de afirmações falsas) e é por isso que elas não devem ser
incluídas como conhecimento.

54 Nesse sentido, algumas discussões procuram diferenciar esse tipo de atitude mental de outras atitudes, como
‘fé’ e ‘certeza’, por exemplo.  Essas discussões ultrapassam os limites deste capítulo, mas gostaríamos de
mencionar que é possível diferenciar essas atitudes ao esclarecer que, enquanto a crença é uma atitude de
aceitação  da  verdade  de  p,  a  fé  envolve  a  aceitação  de  proposições,  embora  não  esteja  diretamente
relacionada com a verdade da mesma maneira que a crença (pois a fé se resume a crer, mesmo que p possa
não ser verdadeira). A certeza, por sua vez, parece constituir a uma atitude de aceitação de p, ciente de que p
está apropriadamente justificada.
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pois  é  intuitivamente  possível  acreditar que  p é  verdadeira,  e  p não  ser verdadeira.  A

definição  de  conhecimento  proposicional  como  crença  verdadeira  justificada  pressupõe,

assim, que para uma crença constituir conhecimento, p não deve ser falsa e nem o sujeito S

deve  acreditar que  p é  falsa  (pois  o  conhecimento  também não pode ser  uma crença na

falsidade de uma proposição).

É possível agora fazer algumas considerações a respeito de como a noção de crença se

relaciona  com  o  internalismo  de  julgamento  discutido  nos  capítulos  anteriores.  Se

consideramos que todo julgamento supõe uma crença, é insuficiente dizer que o julgamento

moral  apenas expressa  uma crença  moral.  Isso  porque  é  possível  ter  crenças  morais  em

proposições falsas (ou seja, considerá-las verdadeiras). Por exemplo, alguém que acredita que

‘o racismo é bom’ pode estar motivado a agir, embora não reconheceríamos esse como um

caso de julgamento  moral  (porque,  a  princípio,  sabemos que é possível  estar  motivado a

seguir “julgamentos imorais”). A vinculação do internalismo de julgamento ao cognitivismo

na epistemologia moral, nos permite dizer que a crença expressada nos julgamentos morais

pretende constituir conhecimento moral. Desse modo, para contar como conhecimento moral,

não  seria  suficiente  realizar  um  julgamento  sincero sobre  uma  proposição  que  possui

conteúdo moral, pois, de acordo com a definição tripartite, é preciso que a proposição seja

verdadeira e que ela esteja apropriadamente justificada.

Outro aspecto importante discutido na epistemologia diz respeito à conexão entre o

conhecimento e o alcance da verdade, uma conexão que sempre é mediada por  critérios de

verdade.  No caso do conhecimento proposicional, o critério de verdade predominante tem

sido, tradicionalmente, a  correspondência  a fatos no mundo.55 O próprio Russell (2005, p.

137-146) defende essa ideia, pois entende que o ‘fato’ correspondente é, na verdade, uma

unidade complexa de estados de coisas que se encontram associados da mesma maneira que

na crença ou na afirmação proposicional a seu respeito. Considere, por exemplo, a afirmação

de que ‘Na sala 306 da escola municipal há um laboratório com computadores e que, próximo

às  janelas,  há  uma  estante  com  livros  de  matemática.’  A  noção  de  verdade  como

correspondência estabelece que o critério de verdade dessa afirmação exige que as coisas

referidas existam enquanto estados de coisas no mundo.

55 É necessário mencionar que também existe na epistemologia a tentativa de entender o critério de verdade das
afirmações  proposicionais  como  residindo  na  sua coerência para  com  um  conjunto  de  afirmações.
Mencionaremos a teoria da verdade por coerência novamente, indicando as maneiras como ela pode  ser
inserida nos debates da epistemologia e da epistemologia moral.
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Se o critério da correspondência for aceito em relação ao conhecimento proposicional,

uma característica central das afirmações proposicionais é que elas têm o objetivo de ser uma

representação da realidade. Desse modo, elas teriam a capacidade de receber valor de verdade

(isto é, a capacidade de ser avaliadas quanto à verdade ou falsidade). Conforme será visto,

essa compreensão do conhecimento proposicional exerceu bastante influência sobre a disputa

metaética  entre  cognitivistas  e  não-cognitivistas  na  epistemologia  moral,  pois  diferentes

grupos  de  teorias  metaéticas  consideraram  essa  compreensão  como  sinônimo  de

‘conhecimento’ (e, assim, como a única possibilidade de conceber o conhecimento moral).

3.2 CONHECIMENTO POR FAMILIARIDADE

Uma vez que o termo ‘familiar’ pode provocar compreensões equivocadas sobre o tipo

de  conhecimento  a  ser  apresentado,  é  preciso  esclarecer,  em  primeiro  lugar,  que  tal

conhecimento não deve ser entendido no mesmo sentido que esse termo adquiriu em seus

usos cotidianos, ou seja, como um indicativo de que alguém “já teve contato” com alguma

coisa. Para Russell,  a familiaridade não se trata de qualquer tipo de contato, mas de uma

relação  de  conhecimento.  Além  disso,  veremos  que  essa  relação  é  de  natureza  não-

proposicional, de modo que ela não pode ser vista como um julgamento  ou como algo que

envolva  a formação  de conceitos,  mas  como  o  tipo  de  relação  em  que  um  objeto  é

apresentado ao sujeito e este entra entra em contato direto com suas propriedades e com fatos

a seu respeito (HASAN; FUMERTON, 2019).

No espírito de uma redução empirista do conhecimento e dos conceitos à experiência,

Russell (2005, p. 53) considera que o conhecimento por familiaridade independe da realização

de inferências ou do conhecimento de verdades e, por isso, é a base fundacional à qual todo o

conhecimento humano (tanto de coisas como de verdades) e todo o pensamento significativo

podem ser reduzidos. Ao  considerarmos  a  natureza  do  conhecimento  por  familiaridade,

percebemos que a distinção exata em relação ao conhecimento proposicional repousa no fato

de que o primeiro é sempre o conhecimento  de algo, e não um conhecimento mediado por

uma proposição na qual esse algo é representado, isto é, um conhecimento  de que p.  Em

outras palavras, o conhecimento por familiaridade diz respeito ao contato consciente e direto

 71



com os próprios fazedores de verdade56 das proposições (HASAN; FUMERTON, 2019). Uma

consequência imediata dessa diferença é que o conhecimento por familiaridade não possui

valor  de  verdade  em  si  mesmo.57 Dito  isso,  encerramos  a  apresentação  dessa  forma  de

conhecimento  e  passamos  a  considerar,  na  próxima  seção,  a  possibilidade  de  conceber

filosoficamente  o  conhecimento  prático,  introduzindo  algumas  discussões  epistemológicas

sobre a sua natureza e especificidade.

3.3 CONHECIMENTO PRÁTICO (SABER-COMO)

Um número crescente de filósofos tem se ocupado de uma forma de conhecimento

inerentemente  prática que não é contemplada pela análise de Russell em Os problemas da

filosofia. Eles procuram entender, sobretudo, as maneiras pelas quais o saber-como distingue-

se  do  saber-que.  O  conhecimento  prático  é  exemplificado  nas  sentenças  que  assumem a

estrutura geral ‘S sabe-como φr’, em que ‘φr’ é uma atividade realizada por S.

Parece evidente o fato de que existem relações entre esses dois saberes, uma vez que o

conhecimento  de  proposições  verdadeiras  relevantes  é  indispensável  para  a  realização  de

certas atividades como cozinhar, por exemplo. Nesse tipo de atividade, a obtenção de sucesso

não requer apenas que os sujeitos  sigam cuidadosamente certas instruções de preparo, mas

requer, primeiramente, o conhecimento das próprias instruções. Por conta disso, ‘saber-como

preparar um café saboroso’ requer,  entre outras  coisas,  ‘saber-que é necessário misturar  a

quantidade proporcional X de água quente à quantidade Y de pó de café’.

Uma pergunta importante que surge é se o saber-que é suficiente para o saber-como.

Aparentemente, o saber-que não implica o saber-como, pois é possível pensar em casos (não-

morais e morais) nos quais um indivíduo sabe-que uma atividade deve ser feita assim-e-assim,

mas não sabe-como alcançar esse resultado. Um exemplo moral poderia ser o seguinte: ‘o

médico Luiz sabe-que deve cuidar adequadamente de seus pacientes, mas ao observarmos sua

56 Russell (2005, p. 123-124) sustenta que o conhecimento por familiaridade cumpre o papel de conhecimento
fundacional para os conhecimentos de natureza proposicional pelo fato de que ele permite conhecer tanto
particulares  (a exemplo do que é fornecido pelos  dados dos sentidos)  quanto universais  (a exemplo das
qualidades sensíveis como a brancura, e das relações de espaço e tempo e de semelhança, as quais podem
ser comuns a muitos particulares). 

57 Apesar disso, o  objeto do conhecimento por familiaridade pode ser uma proposição, de modo que esse
objeto  tem  valor  de  verdade.  É  possível,  por  exemplo,  que  uma  pessoa  conheça  por  familiaridade  a
proposição de que ela está sentindo dor (HASAN; FUMERTON, 2019).
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conduta,  percebemos  que  ele  não  sabe-como  fazê-lo’.  Um  dos  motivos  pelos  quais

chegaríamos a essa constatação poderia ser, por exemplo, que, apesar de Luiz saber-que ele

deve  cuidar  de  seus  pacientes,  ele  tem  uma  noção  inadequada  sobre  os  atos  que  lhe

permitiriam manifestar que ele de fato sabe-como cuidar da maneira adequada.

O filósofo Gilbert Ryle (1949) iniciou uma argumentação com o objetivo de mostrar

que a existência de relações entre os dois saberes deve ser entendida no sentido de que o

saber-como exige dos sujeitos mais que o mero conhecimento proposicional. Desse modo, por

ser irredutível ao saber-que, o saber-como constitui  um tipo independente de conhecimento.

Conforme Jeremy Fantl (2017) caracteriza o debate, uma posição como essa recebe o nome de

anti-intelectualismo.58 A alternativa  padrão  antes  de  Ryle  era  abraçar  o  intelectualismo  e

defender  que o saber-como é,  em última instância,  redutível ao saber-que,  ou seja,  que o

conhecimento prático é tão somente o conhecimento de proposições: por exemplo, que ele

apenas corresponde a saber “dizer ou mostrar” como algo é feito a partir de um conjunto de

proposições (BENNETT; HACKER, 2003, p. 151).

Certamente, o ponto central na discussão filosófica sobre o saber-como diz respeito à

explicitação da sua natureza, pois isso repercute diretamente sobre a possibilidade de mostrar

que ele é de fato independente e irredutível em relação ao saber-que. Nesse sentido, existe

uma  disputa  entre  duas  posições  anti-intelectualistas  a  respeito  de  se  ‘S sabe-como  φr’

significa que ‘S é capaz de φr’ ou que ‘S tem habilidade para φr’. Ou seja, se o saber-como

deve ser definido como (i) um tipo de  capacidade ou como (ii) um tipo de  disposição (ou

habilidade) (FANTL, 2017). Encontramos, assim, o mesmo problema epistemológico que há

em relação  à  definição  do conhecimento  proposicional,  a  saber,  o  problema de  definir  o

conhecimento prático mediante análise conceitual, especificando as condições necessárias e

suficientes que permitem atribui-lo de maneira bem-sucedida.

A posição que define o conhecimento prático como uma capacidade encontra objeções

importantes. A principal delas envolve o apelo a casos em que um indivíduo sabe-como φr,

mas não é (mais) capaz de manifestar esse saber realizando φr. Considere, por exemplo, os

casos de pessoas que sofreram algum acidente e se tornaram incapazes de tocar instrumentos

58 Ainda segundo Fantl, o anti-intelectualismo pode assumir duas formas: uma radical, e outra, moderada. A
diferença é que a primeira não argumenta apenas em favor da independência do saber-como, mas defende
também que o saber-que é redutível a ele. Não discutiremos essa posição radical, a medida que nosso foco
será afirmar apenas a independência entre esses saberes, contra a perspectiva do intelectualismo (o ficará
mais claro a partir da discussão sobre a natureza do conhecimento moral).
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musicais,  nadar,  escrever,  e assim por diante.  A outra objeção enfatiza a possibilidade de

existir uma parcela de indivíduos que é capaz de φr sem, no entanto, ser capaz de explicitar

como φr. Isso pode acontecer, por exemplo, com alguém que inicia um esporte e exibe uma

performance que é difícil mesmo para os profissionais. Esse tipo de situação pode ser visto

como um “lance de sorte”, pois quase sempre o iniciante não conseguirá repetir a atividade no

mesmo grau de dificuldade que o fez. As duas objeções sugerem, assim, que possuir uma

capacidade  não  é  nem uma condição  necessária  nem suficiente  para  as  atribuições  bem-

sucedidas de saber-como, pois, se adotarmos esse critério, falhamos em distinguir os casos em

que esse conhecimento ocorre dos casos em que ele não está presente.59

A posição segundo a qual o saber-como é definido como uma disposição ou habilidade

tem aparecido como a alternativa mais promissora do debate. Ela não se encontra sujeita às

objeções acima, pois ela exige que a atribuição do saber-como seja feita em função de uma

habilidade e, assim, a pessoa que se torna incapaz ainda é vista como detentora de saber-

como. Essa visão também permite explicar que o iniciante sortudo não possui saber-como por

não ter o mesmo grau de habilidade dos profissionais. Apesar de a explicação a ser articulada

variar  conforme o tipo de disposição ou habilidade que são requeridas  para as  diferentes

espécies  de  atividades,  isso  não  torna  impossível  oferecer  uma  definição  geral  do

conhecimento prático e dizer, por exemplo, que ‘saber-como φr’ é uma disposição para se

comportar de acordo com regras (FANTL, 2017).

Se introduzirmos o saber-como enquanto um tipo de conhecimento, podemos ainda

refletir sobre a sua relação com a verdade. Talvez não seja adequado apontar um critério único

para a verdade, mesmo quanto ao saber proposicional (nesse último caso, apenas a teoria da

correspondência,  por  exemplo).60 Há  autores  que  defendem  que  não  seria  nem  mesmo

necessário discutir sobre o critério de verdade no caso do saber-como, pois aparentemente é

possível adquirir uma habilidade (e, assim, saber-como φr) sem ter avaliado previamente se

esse conhecimento é verdadeiro ou falso, como propõe, por exemplo, Nel Noddings (1984).

59 Principalmente a última objeção pode ser vista como um paralelo dos casos levantados por Gettier contra a
definição tradicional de conhecimento proposicional, pois também reivindica que satisfazer os critérios da
definição estipulada não é suficiente para que o conhecimento prático seja alcançado.

60 Apesar de Russell sustentar que a noção de coerência não é mais adequada que a de correspondência para
servir como critério de verdade, ele concede que essa noção pode servir como “um importante  teste da
verdade depois que certa soma de verdade nos é conhecida” (RUSSELL, 2005, p. 139-140, grifo do autor).
A epistemologia contemporânea tem ido além desse pensamento e se ocupado da ideia de que talvez seja
incorreto  assumir  a  existência  de  um único  critério  de  verdade,  considerando que  a  discussão  sobre  o
conhecimento proposicional também poderia ser pensada à luz da teoria da verdade como coerência.
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Nesse sentido, mesmo se aceitarmos que a noção de verdade como correspondência

funciona bem no caso do conhecimento proposicional, ela pode não servir como o critério de

verdade mais adequado quando consideramos o conhecimento prático. A fim de explicar que

‘S sabe-como φr’, talvez seja preciso considerar principalmente a  coerência do conjunto de

regras aceitas por S. Retornaremos a esse ponto no decorrer da próxima seção, que discute o

caso específico do conhecimento moral.

3.4 DA EPISTEMOLOGIA À DISCUSSÃO METAÉTICA SOBRE O

CONHECIMENTO MORAL

Evidentemente,  muito  mais  poderia  ser  dito  sobre  cada  um  dos  tipos  de  saber

apresentados nas seções anteriores. Nos limitamos a oferecer uma caracterização preliminar a

fim de considerar as principais implicações da discussão sobre os tipos de conhecimento no

debate  metaético  central  da  epistemologia  moral,  que  diz  respeito  à  investigação  da

possibilidade e da  natureza do conhecimento moral. Realizaremos essa reflexão a partir da

divisão entre teorias cognitivistas e não-cognitivistas que foi sugerida por Alexander Miller

(2013, p. 26-31). Conforme foi visto no capítulo anterior, nessa classificação, aparecem cinco

grandes grupos de teorias metaéticas: (1) o cognitivismo forte do realismo naturalista; (2) o

cognitivismo forte do realismo não-naturalista; (3) o cognitivismo forte do antirrealismo; (4) o

cognitivismo fraco; e, por fim, (5) o não-cognitivismo.

Iniciemos com a constatação de que o conhecimento proposicional, o saber-que, tem

sido proeminente  nas  discussões  filosóficas  também na  epistemologia  moral.  Esse  fato  é

observado  sobretudo  na  cisão  aparentemente  irremediável  entre  cognitivistas  e  não-

cognitivistas,  cujo pressuposto comum é a compreensão do conhecimento moral enquanto

uma  forma  de  conhecimento  proposicional.  Tal  pressuposto  pode  ser  didaticamente

desmembrado em duas posições que compõem uma espécie de dilema:

Posição  positiva:  “Ou  o  conhecimento  moral  é  proposicional  e  pode  ser
inteiramente explicado desse modo…”
Posição negativa: “… ou não é possível explicá-lo inteiramente desse modo e, na
verdade, não existe conhecimento moral.”
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De um lado, os cognitivistas comumente têm insistido na necessidade de desenvolver

uma teoria metaética em conformidade com esse pressuposto, adotando a posição positiva; do

outro, os não-cognitivistas têm assumido a posição negativa e rejeitado sistematicamente a

ideia de que os julgamentos morais fazem parte do tipo de afirmação proposicional (a qual

tem como uma de suas principais características, conforme apontamos, a capacidade de ser

avaliada  quanto  à  verdade  ou  falsidade).  Isso,  por  sua  vez,  leva  os  não-cognitivistas  a

rejeitarem o que eles consideram ser a “única compreensão possível” do conhecimento moral.

No que se segue, aprofundaremos a discussão a respeito das consequências metaéticas

dessa compreensão unívoca do conhecimento moral ao considerarmos a profunda cisão entre

cognitivistas e não-cognitivistas, tal como ela é encontrada ao longo da história da metaética

contemporânea. Dessa forma, discutiremos primeiro as posições cognitivistas (1), (2) e (4) e,

em seguida, as posições que defendem algum tipo de ceticismo sobre o conhecimento moral,

ou seja, (3) e (5). Por fim, introduziremos a possibilidade e as implicações filosóficas de se

conceber o conhecimento moral (ou ao menos uma parte dele) como conhecimento prático.

3.4.1 O conhecimento moral enquanto conhecimento proposicional

Ao percorrermos rapidamente a história da metaética contemporânea, notamos que o

seu primeiro grande acontecimento é a publicação, em 1903, do Principia Ethica (1999) de

George E. Moore.61 Esse filósofo desenvolveu uma argumentação promissora e aparentemente

incontornável com o objetivo de refutar o naturalismo moral e colocar, em seu lugar, uma

teoria metaética não-naturalista. Iniciava, assim, o debate entre o realismo naturalista e não-

naturalista. 

O naturalismo é conhecido pela tentativa de estabelecer uma analogia entre a realidade

moral e a realidade natural. De fato, as teorias metaéticas podem ser divididas quanto ao fato

de  aceitarem uma visão  de  continuidade ou  descontinuidade entre  ética  e  ciência,  como

resposta ao “problema de se enquadrar a ética” (DARWALL; GIBBARD; RAILTON, 2013, p.

61 Moore é considerado um dos expoentes da  filosofia analítica, ao lado de nomes como Bertrand Russell e
Ludwig Wittgenstein.  Basicamente,  esse movimento propõe  uma metodologia de análise  de conceitos e
argumentos com foco em problemas ou questões filosóficas específicas, tendo como objetivo que a filosofia
não esteja em oposição aos fatos descobertos pelas investigações científicas. A obra de Moore marca, assim,
o início da metaética analítica por ter se dedicado à análise da linguagem moral, o domínio de investigação
que recebeu o nome de semântica moral. 
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31-34).  Dessa  forma,  os  naturalistas,  enquanto  representantes  genuínos  da  continuidade,

sustentam que é possível ter conhecimento proposicional sobre a realidade moral da mesma

maneira que é possível investigar o mundo natural.  Eles acreditam, assim, que é possível

especificar a propriedade natural que confere ‘bondade’ às ações.

Moore, por outro lado, pode ser visto como o precursor das teorias metaéticas que

defendem a descontinuidade, pois ele questiona esse procedimento e levanta uma objeção à

possibilidade de identificar analiticamente qualquer propriedade natural ao termo ‘bom’, isto

é,  de  definir  naturalisticamente  esse  conceito  em  função  de  seu  significado.  No  famoso

Argumento da Questão Aberta,  ele afirma que o naturalismo moral é incapaz de alcançar

definições bem-sucedidas porque sempre nos aparece como uma questão aberta se a definição

oferecida ao termo ‘bom’ (por exemplo, como o que é ‘prazeroso’ ou ‘aprovado por Deus’62)

diz respeito a algo que é realmente bom. 

A afirmação da descontinuidade, para Moore, deriva da aparência de que as definições

de conceitos não-morais se encontram “fechadas” para qualquer questionamento semelhante.

Um exemplo é a definição de triângulo. Pelo significado dos termos, se definirmos ‘triângulo’

como ‘uma figura de três lados’, então não parece fazer sentido perguntar se todas as coisas

que  têm a  forma de  uma figura  de  três  lados  são  de  fato  triângulos;  por  outro  lado,  se

definirmos  ‘bom’ como  ‘prazeroso’,  parece  fazer  sentido  questionar  se  todas  as  ações

prazerosas são de fato boas (JAMIESON, 2010, p. 88-89).

Desse  modo,  Moore  lança  as  bases  do  realismo  não-naturalista  ao  sugerir  que  a

impossibilidade de definir naturalisticamente o termo ‘bom’ revela uma diferença importante

entre  a  realidade natural  e  a  realidade ética,  de  modo que reduzir  a  última à  primeira  é

cometer a falácia naturalística. A ética seria de uma natureza diferente, peculiar (sui generis)

e, para Moore, a relação da realidade natural com essa realidade não-natural é mediada por

uma  faculdade  especial,  a  intuição,  que  possibilita  aos  seres  humanos  alcançarem

conhecimento moral sobre o valor intrínseco das coisas. 

Não entraremos em maiores detalhes nem sobre o não-naturalismo de Moore nem a

respeito das críticas direcionadas à sua posição. Cabe destacar o fato de que vários naturalistas

contemporâneos  têm respondido  ao  argumento  da  questão  aberta  por  meio  de  definições

62 Embora  ‘aprovado  por  Deus’ não  exemplifique uma descrição  naturalista  do  termo  ‘bom’ (mas  é,  na
verdade, um exemplo de uma propriedade supranatural), Moore também rejeita essa tentativa de definição,
pois, como será dito, o domínio dos fatos morais é, para ele, distinto de qualquer outro domínio de fatos. O
seu não-naturalismo procura, assim, afastar-se tanto do naturalismo quanto do supranaturalismo moral. 
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empíricas (a posteriori) e, portanto, não-analíticas do conceito ‘bom’. Eles insistem que a

vantagem desse tipo de definição repousa no fato de que ela seria semelhante ao modo pelo

qual a identidade de ‘água’ como ‘H2O’ foi estabelecida. Para eles, tal resposta fortalece ainda

mais  a  plausibilidade  da  continuidade  entre  a  moralidade  e  o  domínio  de  fatos  naturais

investigados pela ciência. Por ora, diremos apenas que essa tentativa também é problemática,

pois ainda insiste no uso de metodologia científica para investigar a ética.63

As teorias que defendem o cognitivismo fraco surgiram como uma tentativa de recusar

o sentido de ‘objetividade’ que as teorias naturalistas e não-naturalistas atribuem à realidade

moral. Essas teorias assumem um realismo menos “robusto” ao considerar que a objetividade

é, de alguma forma, dependente dos julgamentos morais realizados pelos seres humanos, em

vez de enxergá-la como consistindo em um reino de fatos morais (naturais ou não-naturais)

independentes  quanto  a  esses  mesmos  julgamentos.  Conforme  mencionamos  no  capítulo

anterior,  esse  movimento  pode resultar  em uma ampla  variedade  de  teorias.64 Entre  elas,

podemos destacar as teorias disposicionalistas, que geralmente propõem um observador ideal

como parâmetro de correção moral; as teorias das razões práticas (kantianas e hobbesianas),

que posicionam a objetividade das demandas morais no interior da razão prática dos agentes;

e a teoria relativista do subjetivismo cognitivista, em que a noção de ‘fato moral’ é tão estrita e

dependente do julgamento de modo a incluir apenas os fatos psicológicos do agente como o

critério de correção moral. Também é possível incluir no cognitivismo fraco algumas teorias

que defendem uma perspectiva construtivista na metaética, a exemplo das teorias de Christine

Korsgaard e Thomas Scanlon. O construtivismo metaético engloba uma grande família de

teorias inspiradas no construtivismo defendido por John Rawls a respeito dos fatos sobre a

justiça. Para esse filósofo, a objetividade de tais fatos seria encontrada em sua ‘construção’

social intersubjetiva, e não em uma existência independente em relação aos seres humanos,

como sustenta o realismo moral.

Todas  as  visões  cognitivistas  mencionadas  ao  longo  desta  seção  compartilham  o

pressuposto comum de que os julgamentos morais expressam afirmações proposicionais que

poderiam ser avaliadas quanto à verdade ou falsidade por meio de um parâmetro que é, em

63 Essa  analogia  será  apresentada  e  discutida  no  próximo  capítulo,  que  procura  articular  a  investigação
epistemológica desenvolvida até o final deste capítulo com o estudo de seus compromissos ontológicos.

64 Aqui seguimos Miller (2013), que originalmente reconheceu as teorias disposicionalistas como um exemplo
típico de cognitivismo fraco. A inclusão das demais teorias mencionadas é uma sugestão nossa, com base na
leitura do texto escrito pelos filósofos Darwall, Gibbard e Railton (2013).
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algum sentido, objetivo (seja ele natural, não-natural ou mesmo dependente, de alguma forma,

dos próprios avaliadores morais). É importante perceber, portanto, que o ponto de divergência

entre essas posições é mais quanto à questão ontológica sobre a realidade moral do que quanto

ao modo de conceber a natureza do conhecimento moral. 

Tendo  considerado  os  três  grandes  grupos  de  teorias  metaéticas  que  afirmam

positivamente  o  pressuposto  comum,  apresentaremos,  agora,  as  teorias  que  endossam  a

posição negativa e contrariam, de alguma forma, a ideia de que existe conhecimento moral no

sentido proposicional que acabamos de apresentar.

3.4.2 O ceticismo sobre o conhecimento moral enquanto conhecimento proposicional

Anteriormente  mencionamos  que  o  ceticismo  moral  tem  origem  no  pressuposto

comum de que o conhecimento moral é uma forma de conhecimento proposicional. Como

Geoffrey  Sayre-McCord  enfatiza,  os  três  tipos  principais  de  ceticismo  moral  podem  ser

compreendidos  a  partir  da  própria  definição  tradicional  de  conhecimento,  dado  que  eles

questionam a existência de cada um dos elementos da definição tripartite: 

[…], versões específicas de ceticismo moral podem ser organizadas de acordo com
se elas negam (i) que as pessoas têm crenças morais; ou, garantindo crenças morais,
(ii)  que  tais  crenças  são  verdadeiras;  ou,  garantindo  que  as  pessoas  podem ter
crenças morais,  e que algumas delas podem ser verdadeiras,  (iii)  que as pessoas
sempre  têm uma  justificação apropriada  para  essas  crenças  (SAYRE-McCORD,
2011, p. 464, grifo do autor, tradução nossa).

Consideremos  os  tipos  (i)  e  (ii)  de  ceticismo  moral,  dado  que  eles  podem  ser

facilmente  associados,  respectivamente,  ao  não-cognitivismo  e  ao  cognitivismo  forte

antirrealista.  É possível  perceber  que o primeiro deles,  a  negação de que os  julgamentos

morais consistam na expressão de  crenças (cujo conteúdo é proposicional), corresponde ao

tipo de ceticismo que faz parte do não-cognitivismo moral. Conforme foi indicado no capítulo

anterior, a partir dessa posição cética, o não-cognitivismo infere outro tipo de ceticismo, dessa

vez sobre a capacidade dos julgamentos morais receberem valor de verdade. 

Retornando ao nosso percurso pela história da metaética contemporânea com o não-

cognitivismo,  é  importante  lembrar  que a  primeira  teoria  a  defendê-lo,  o  emotivismo,  foi
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fortemente influenciada pela filosofia do positivismo lógico. O pioneiro no desenvolvimento

dessa teoria foi Alfred J. Ayer, um dos principais adeptos do círculo de Viena. Com foco no

estudo da filosofia da linguagem, Ayer defendeu o  princípio verificacionista do significado,

de acordo com o qual o significado de toda sentença que pode ser compreendida repousa na

possibilidade de verificar a sua verdade por meio de fatos ou experiências. 

Para Ayer,  esse princípio implicava que as  afirmações  metafísicas  e  as afirmações

éticas são desprovidas de sentido, dado que não podem ser confirmadas empiricamente. Dessa

forma,  ele  procurou defender  uma nova forma de  descontinuidade que se  beneficiava  do

Argumento da Questão Aberta  de Moore,  mas que compreendeu a diferença fundamental

entre as afirmações factuais da ciência e as afirmações da ética nos termos de que as últimas

possuem apenas um significado emotivo. Essa ideia pareceu adequada para explicar o porquê

de as afirmações éticas não poderem ser confirmadas como verdadeiras ou falsas, mas, ao

mesmo tempo, fez com que elas tivessem pouco interesse filosófico; além disso, ela conduziu

ao resultado de que os desacordos morais não são desacordos genuínos, tendo em vista que

eles nunca seriam desacordos factuais (CHRISMAN, 2017, p. 37-38).

Várias  teorias  posteriores  tentaram  livrar  o  não-cognitivismo  das  implicações

problemáticas do emotivismo de Ayer. Nesse sentido, o  prescritivismo de Richard Hare, o

expressivismo de normas e  de planos  de Allan Gibbard65 e o  projetivismo quase-realista de

Simon Blackburn procuram mostrar, entre outras coisas, que a ética não se ocupa apenas de

meras reações emotivas e que o desacordo moral é um fenômeno real e significativo que

necessita de uma explicação filosófica. No entanto, por mais que todas essas teorias, enquanto

teorias  expressivistas, procurem qualificar de maneira supostamente mais completa o estado

mental que é expressado pelos julgamentos morais, elas ainda mantêm o comprometimento

não-cognitivista básico de Ayer com a impossibilidade de atribuir verdade ou falsidade aos

julgamentos morais.

A  segunda  forma  de  ceticismo  moral  que  é  relevante  para  a  nossa  discussão

corresponde à posição adotada pelo cognitivismo antirrealista presente na teoria do erro e no

ficcionalismo moral, isto é, ao ceticismo a respeito da possibilidade de que ao menos algumas

das crenças morais seriam verdadeiras. A partir da visão cognitivista forte comum tanto a

65 Aqui nos referimos à mudança no modo como Gibbard defende o expressivismo em  Wise Choices, Apt
Feelings (1990) e em Thinking How to Live (2003). Também podemos apontar essa diferença dizendo que a
sua última teoria está mais próxima do quase-realismo de Simon Blackburn do que a primeira.
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naturalistas quanto a não-naturalistas de que os julgamentos morais expressam crenças, os

teóricos  do  erro se  afastam  destes  ao  assumirem que,  apesar  de  os  julgamentos  morais

expressarem o tipo de afirmação que pode ser avaliada quanto à verdade ou falsidade, eles

são, na verdade,  sempre falsos.  John L. Mackie,  o precursor desse tipo de argumentação,

sustentou que esse ceticismo se explica pela inexistência da realidade moral, de modo que não

há, para ele, nenhum reino de fatos aos quais os julgamentos morais correspondem.

Posteriormente,  os  defensores  do  ficcionalismo moral procuraram complementar  a

explicação oferecida pela posição de Mackie. Conforme foi mencionado no capítulo anterior,

os  ficcionalistas de significado defendem que as afirmações morais estão inseridas em um

contexto ficcional a partir do qual adquirem significado, enquanto os ficcionalistas de ato de

fala insistem  que  elas  não  constituem  propriamente  ‘afirmações’,  mas  atos  de  fala  que

expressam algum tipo de fingimento.

3.4.3 O conhecimento moral enquanto conhecimento prático

Investigaremos agora o que aconteceria ao debate metaético entre cognitivistas e não-

cognitivistas se a concepção do que conta como conhecimento moral fosse modificada, de

modo  a  incluir  não  apenas  o  conhecimento  proposicional,  mas  também  o  conhecimento

prático.  Quando  consideramos realizar  a  inclusão  do  saber-como  na  explicação  do

conhecimento moral, uma primeira constatação que desponta é que o conhecimento prático

ultrapassa  os  limites  da  moralidade,  de  modo  que  é  importante  oferecer  uma explicação

filosófica da diferença entre o saber-como moral e o não-moral. Tal distinção deve explicitar o

que faz do saber-como moral um subtipo de saber-como, bem como aquilo que o diferencia

dos demais subtipos desse saber.66 

Se  admitirmos  a  existência  do  saber-como  moral  e  explicarmos  a  sua  natureza,

precisaremos também lidar com a possibilidade de que diferentes critérios de verdade são

aplicáveis  à  moralidade.  Isso  porque  talvez  seja  um  equívoco  considerar  que  todo  o

conhecimento moral é conhecimento prático, da mesma forma que é problemático adotar uma

compreensão  unívoca  do  conhecimento  moral  enquanto  conhecimento  proposicional.

66 Darlei Dall’Agnol (2019) defendeu, por exemplo, que o saber-como moral se diferencia do não-moral por
envolver  necessariamente  uma  valoração  intrínseca. Embora  ele  admita  que  esse  aspecto  possa  ser
compartilhado com o saber-como artístico, o que distinguiria essas duas formas de saber-como é, para ele, o
fato de que o valor moral sempre se sobrepõe às outras formas de valor intrínseco.
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Podemos  ilustrar  esse  ponto  com Darlei  Dall’Agnol,  para  quem muitos  dos  julgamentos

morais  (aqueles  cuja  natureza  constitui  saber-como)  não  podem ser  ditos  verdadeiros  ou

falsos se pensados exclusivamente a partir da noção de verdade por correspondência, mas

necessitam, conforme mencionamos, ser avaliados pela coerência:

Ora, dado que normas são guias de ação de caráter prescritivo, elas talvez possam ser
ditas verdadeiras ou falsas num outro sentido, a saber, no coerencial. Se um princípio
como “um pequeno dano se justifica se existe uma grande probabilidade de trazer um
benefício” é  verdadeiro,  então  também é verdadeira  uma regra que autoriza  uma
microcirurgia para resolver um problema de saúde. Isso mostraria que a moralidade é
constituída por vários jogos-de-linguagem: valorativos,  normativos, performativos,
etc. 
Por outro lado, nem todos os julgamentos morais estão baseados em normas. Alguns
juízos morais, contextualizados em jogos-de-linguagem morais valorativos, podem
ser ditos verdadeiros ou falsos num sentido correspondencial. Por exemplo, se afirmo
“Pedro é desonesto”,  esse juízo moral  é  verdadeiro se corresponde ao caráter  da
pessoa em questão, […]. (DALL’AGNOL, 2019, p. 71-72)

Se  essa  interpretação  é  verdadeira,  então  o  pressuposto  central  que  dividiu

cognitivistas  e  não-cognitivistas  ao  longo  da  história  da  metaética  contemporânea  é

claramente falso. Isto é, se o conhecimento moral pode ser entendido como conhecimento

prático,  então  os  cognitivistas  estão  errados  em  sustentar  posições  naturalistas  que

estabelecem as mesmas condições de verdade (por correspondência) para juízos científicos e

julgamentos morais. Por outro lado, Moore parece estar certo ao menos quanto à existência de

uma especificidade na moralidade que torna a ética distinta das investigações científicas.67 

Entre os filósofos que defendem a descontinuidade entre ética e ciência, parece que se

o conhecimento moral inclui conhecimento prático, então algumas teorias metaéticas podem

ter ido longe demais no tratamento daquilo que confere especificidade à moralidade. De fato,

a defesa de que os julgamentos morais são expressões de estados mentais não-cognitivos e a

ideia  de  que,  por  conta  disso,  esses  julgamentos  não  podem ser  avaliados  quanto  à  sua

67 É necessário ter cuidado com a afirmação da autonomia da ética frente a ciência: assumir essa posição não
significa descartar a relevância do conhecimento científico para a compreensão dos problemas éticos.  Isso
porque é possível assumir o naturalismo metodológico e defender que a autonomia da ética se refere ao fato
de que ela apresenta diferenças importantes e não constitui uma ciência, em vez de assumir o naturalismo
metafísico e afirmar que toda a realidade (incluindo a realidade moral)  seria composta exclusivamente de
itens capazes de ser tratados pela ciência. No próximo capítulo, apresentaremos a teoria metaética de Derek
Parfit,  o  cognitivismo  não-realista,  como  um  exemplo  de  uma  posição  que  assume  o  naturalismo
metodológico e recusa o naturalismo metafísico.
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verdade ou falsidade fez os não-cognitivistas postularem teorias que negligenciam, em grande

medida, a tarefa de explicar o conhecimento moral.

Recentemente,  alguns  filósofos  não-cognitivistas,  como  Gibbard  e  Blackburn,  se

associaram ao quase-realismo e têm procurado dizer algo sobre o conhecimento moral a partir

do emprego de noções realistas como ‘fato’, ‘verdade’ e ‘crença’ em um sentido minimalista

ou  deflacionado. Essa concepção defende, por exemplo, que a palavra ‘verdade’, entendida

como um dispositivo linguístico, significa tão somente ‘assentir a uma afirmação’, de modo

que não é necessário endossar nenhuma concepção substancial sobre a natureza da verdade.

Para essa forma de expressivismo sofisticado, essa é a maneira mais adequada de capturar a

especificidade  da  moralidade,  pois  mostraria  que  os  mesmos  termos  do  discurso  factual

proposicional  também se  aplicam a  ela,  com a  diferença  de  que,  no  domínio  moral,  os

significados desses termos são deflacionados. 

No  entanto,  esse  movimento  é  sujeito  a  diversas  críticas  e  uma  delas,  bastante

pertinente à discussão realizada neste capítulo, é a seguinte: por que deveríamos conceder que

todos os julgamentos morais estariam sujeitos a uma única concepção da verdade, nesse caso,

a concepção deflacionária? Podemos questionar se faz mesmo sentido procurar a todo custo

uma maneira de aproximar cada vez mais a moralidade do discurso factual,  entendendo-a

como  um  domínio  “quase-representacional”,  visto  que  a  especificidade  da  moralidade  é

preservada apenas em função de que nela o significado de tal discurso é minimalista. Essa

tentativa de acomodação também está comprometida ao pressuposto comum de tratar todo o

conhecimento moral de maneira unívoca, nesse caso, quase-proposicional. 

Conforme dissemos, se parece plausível considerar que ao menos certos julgamentos

morais são descritivos e podem ser avaliados pela correspondência, então o não-cognitivismo

sofisticado  é  definitivamente  incapaz  de  explicar  isso.  Essa  posição  metaética  rejeita  de

antemão a correspondência factual como um possível critério de verdade para os julgamentos

morais, pois é precisamente esse o aspecto que é deflacionado com a introdução da concepção

minimalista da verdade.

É  possível  ainda  dizer  que  a  diferença  proposta  pelos  não-cognitivistas  entre  a

semântica  da  moralidade  e  a  semântica  do  discurso  factual  ordinário  é  insatisfatória  por

resultar no  problema Frege-Geach. Proposto por Peter Geach, esse problema enfatiza uma

tensão entre a semântica expressivista presente no não-cognitivismo moral e  o princípio da

 83



composicionalidade,  defendido por  Gottlob Frege,  segundo o qual  “o significado de  uma

sentença  inteira  é  uma função do significado das  suas  partes  e  da  maneira  que elas  são

colocadas juntas” (CHRISMAN, 2017, p. 45, tradução nossa). 

Essa objeção pode ser colocada na forma de um argumento dedutivo, mas, a fim de

evidenciar  ainda  mais  o  problema,  olhemos  para  os  casos  de  afirmações  condicionais.

Considere, por exemplo, a sentença (i) ‘Aceitar uma vantagem indevida é errado.’ Conforme

foi  visto  no  capítulo  anterior,  o  expressivista  atribui  um  conteúdo  não-cognitivo  a  essa

sentença e, seja qual for (podemos compreendê-lo como a expressão de uma emoção ou de

uma atitude mais complexa), a sua função primária é demonstrar certa reprovação por parte

do  falante.  A dificuldade  surge  quando  incorporamos  essa  sentença  no  contexto  de  uma

sentença condicional como, por exemplo, (ii) “Se ‘aceitar uma vantagem indevida é errado’,

então encorajar alguém a fazê-lo é errado.” Parece possível, a princípio, que alguém acredite

que a primeira parte do condicional é falsa e, ainda assim, enuncie a sentença inteira. Ou seja,

não parece ser necessário expressar a mesma atitude para a sentença (i) e para a sentença (ii),

na qual (i) é uma parte incorporada. 

Percebemos  facilmente  que  um  argumento  construído  a  partir  de  (i)  e  (ii)  como

premissas (inferindo, por exemplo, que (iii) ‘Encorajar alguém a fazê-lo é errado.’) é falacioso

pela possibilidade de comportar significados diferentes em (i) e (ii), equivocando o raciocínio.

Essa objeção à semântica expressivista é direcionada, portanto, não apenas à possibilidade de

validar inferências dedutivas no raciocínio moral, mas sobretudo à possibilidade de atribuir o

mesmo significado a sentenças morais em contextos nos quais elas fazem parte de sentenças

morais mais complexas (CHRISMAN, 2017, p. 47).

Por  outro  lado,  também  os  teóricos  do  erro  e  os  ficcionalistas  aceitam  a

descontinuidade da ética em relação à ciência e argumentam a partir do pressuposto de que se

o conhecimento moral é possível, ele deve ser de natureza proposicional, inferindo conclusões

epistemológicas e ontológicas apressadas.  Conforme foi visto, eles aderem à ideia de que

todas  as  afirmações  morais  são  representacionais  e  sustentam  que,  diferentemente  do

conhecimento sobre o mundo natural, o conhecimento moral não é possível, visto que todas as

crenças morais são falsas, sendo que essa é, para eles, uma consequência da inexistência de

fatos morais correspondentes às crenças morais. 
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Parece claro que a introdução do saber-como enquanto uma forma de conhecimento

moral invalidaria tanto o pressuposto inicial quanto a argumentação construída a partir dele.

Afinal,  nada  parece  nos  impedir  de  dizer  que,  apesar  de  não  ser  possível  avaliar  os

julgamentos morais que exibem saber-como quanto à sua verdade ou falsidade pelo critério da

correspondência,  isso não implica que todos esses julgamentos  sejam falsos,  pois neles a

coerência pode mais adequada. Por outro lado, a classe proposicional de julgamentos morais

precisa ser adequadamente tratada quanto a seus aspectos ontológicos, de modo que a noção

de correspondência possa conferir verdade às afirmações morais descritivas.

3.4.4 A possível conexão entre o conhecimento por familiaridade e a metaética

Conforme indicamos na apresentação dos tipos de conhecimento, Russell considera

que a estrutura a partir da qual todo o conhecimento está organizado é fundacionista, pois ele

entende que a justificação de cada parcela de conhecimento deve ser explicada a partir de

crenças  não-inferenciais,  as  quais  podem  ser  conhecidas  por  familiaridade.  No  entanto,

conforme  a  literatura  recente  tem  indicado,  é  possível  desvincular  o  conhecimento  por

familiaridade dessa estrutura fundacional  e compreendê-lo como tendo papel  relevante na

justificação ou racionalidade das crenças (HASAN; FUMERTON, 2019). 

Independentemente da abordagem epistemológica escolhida, talvez o ponto relevante

para a metaética seja mostrar que o conhecimento moral pode manter conexões importantes

com  o  conhecimento  por  familiaridade.  Considere  novamente  as  avaliações  morais  que,

enquanto  formas  de  um  saber-que  moral,  são  expressadas  por  meio  de  descrições

proposicionais  como  “Ana  é  uma  pessoa  honesta”  ou  “Ana  é  uma  boa  amiga”.  O

conhecimento desse tipo de afirmação moral parece exigir um contato direto com os traços de

caráter  de  alguém  ou  com  as  características  morais  das  ações  (isto  é,  com  ‘fatos’  e

‘propriedades’ responsáveis  por  elas  produzirem dano ou bem-estar  no  mundo).  A classe

proposicional  de  julgamentos  morais  parece  indicar,  assim,  que  a  forma de  cognitivismo

moral discutida neste capítulo estaria automaticamente comprometida a uma ontologia moral

realista (ou ao menos a uma ontologia moral que não é antirrealista).  Apesar de não nos

aprofundarmos aqui a respeito das conexões entre o conhecimento moral e o conhecimento
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por familiaridade,68 gostaríamos de indicar apenas que esse tipo de conexão revela a presença

de compromissos ontológicos no conhecimento moral (como, por exemplo, afirmar ou negar a

existência  de  fatos  e  propriedades  morais  e,  caso  eles  existam,  caracterizá-los

adequadamente). Como veremos no próximo capítulo, esses compromissos ajudam a explicar

se o conhecimento moral é ou não possível, além de oferecer um retrato mais detalhado da sua

natureza e da sua relação para com os seres humanos.

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: COGNITIVISMO REALISTA EM VANTAGEM?

Ao longo deste capítulo, refletimos sobre a explicação do conhecimento moral a partir

da caracterização geral de três tipos de conhecimento: o proposicional, o por familiaridade e o

prático. Procuramos enfatizar que a plausibilidade da introdução do saber-como na explicação

do conhecimento moral inviabiliza certos tipos de teorias da epistemologia moral, as quais

compartilham  o  pressuposto  comum  de  que  o  conhecimento  moral  ou  deve  ser  dado

exclusivamente em termos proposicionais ou, do contrário, não deve existir.

Sustentamos que os principais representantes do antirrealismo moral (isto é, o não-

cognitivismo, a teoria do erro e o ficcionalismo) são os mais prejudicados com a derrocada do

pressuposto comum a respeito do conhecimento moral. Afinal, a introdução do saber-como

permite oferecer a explicação epistemológica mais adequada de que nós atribuímos verdade

ou falsidade aos julgamentos morais e de que é possível encontrar crenças morais verdadeiras.

Isso porque admitimos que ao menos uma parte do conhecimento moral é proposicional e que

o saber-como moral possivelmente tem outro critério de verdade.

Entendemos que a compreensão de que ao menos parte  do conhecimento moral  é

conhecimento prático sinaliza uma descontinuidade do discurso moral em relação ao discurso

científico factual e constitui uma explicação mais adequada que a continuidade proposta pela

analogia naturalista  entre ciência e moralidade.  No entanto,  certas  teorias naturalistas que

sustentam a continuidade afirmam ser capazes de preservar a especificidade da moralidade, a

exemplo do naturalismo reducionista de Peter Railton. Esse filósofo defende que os conceitos

éticos  não podem ser  eliminados  do  discurso,  mesmo com a  possibilidade  de  reduzir  as

68 Seria necessário esclarecer melhor a articulação entre a epistemologia moral e a ontologia moral a partir,
sobretudo, do estudo dessa última (o que, conforme dissemos, pretendemos fazer em um trabalho futuro). 
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propriedades morais a propriedades naturais.69 Talvez o cognitivismo forte dos naturalistas

seja  uma  posição  epistemológica  inadequada  para  explicar  todos  os  tipos  de  afirmações

morais  que  constituem  conhecimento  moral.  Contudo,  para  corroborar  essa  ideia,  não  é

suficiente discutir no âmbito da epistemologia moral; é necessário olhar para a maneira como

o  debate  epistemológico  se  articula  com  os  compromissos  ontológicos  assumidos  pelas

diferentes  posições  metaéticas.  Afinal,  conforme  foi  visto  no  capítulo  anterior,  desde  o

momento  em  que  introduzimos  o  cognitivismo  e  o  não-cognitivismo  moral  mantivemos

presentes, como pano de fundo, as diversas posições da ontologia moral, as quais compõem o

debate entre o realismo e o antirrealismo moral.

A partir de todo o exposto, é adequado perguntar se é verdadeira a aparência de que o

realismo moral, encontrado em teorias como o naturalismo, o não-naturalismo e nas teorias

cognitivistas fracas, estaria em melhor posição para explicar o conhecimento moral. Devemos

questionar especialmente se a aceitação de uma visão cognitivista sobre a moralidade (que

entende  o  conhecimento  moral  como  contendo  elementos  proposicionais,  práticos  e,

possivelmente,  elementos  conhecidos  por  familiaridade)  nos  deixaria  mais  próximos  do

compromisso ontológico com uma posição realista. Também é preciso considerar a existência

de  outras  posições  que  desafiam (e  pretendem superar)  a  oposição  entre  o  realismo e  o

antirrealismo moral, verificando a sua compatibilidade com a forma de cognitivismo moral

considerada neste trabalho. O capítulo subsequente tratará desses tópicos, os quais envolvem

discussões que, conforme dissemos, não dependem apenas de argumentos epistemológicos,

mas da consideração conjunta de questões de ontologia moral e de semântica moral. 

69 No próximo capítulo apresentaremos a analogia naturalista e discutiremos, a partir das críticas de Derek
Parfit, se o naturalismo de Railton de fato consegue garantir alguma especificidade à moralidade.

 87





4 COMPROMISSOS ONTOLÓGICOS DA DISCUSSÃO SOBRE O  

CONHECIMENTO MORAL: A POSSIBILIDADE DO COGNITIVISMO 

NÃO-REALISTA

A ontologia moral é a área de investigação metaética que procura explicar como a

moralidade faz parte da realidade (ou do mundo) em que os seres humanos habitam.70 A

investigação da ontologia moral se encontra intimamente vinculada ao estudo da  semântica

moral, como pode ser observado na disputa a respeito de se é possível falar significativamente

que  existem  fatos e  propriedades  morais.  Essa  disputa  sobre  o  status  ontológico  da

moralidade tem sido marcada pela oposição entre teorias metaéticas realistas e antirrealistas.

O realismo moral reúne as teorias que afirmam a existência de fatos e propriedades morais,

mas  discordam  sobre  como  eles  devem  ser  explicados;  as  teorias  pertencentes  ao

antirrealismo moral, por sua vez, negam a existência de fatos e propriedades morais. 

No  final  do  capítulo  anterior,  indicamos  que  as  formas  realistas  de  cognitivismo

estariam em vantagem quanto à possibilidade de acomodar uma epistemologia moral mais

ampla, que inclui diferentes tipos de conhecimento moral. Tendo isso em mente, o presente

capítulo tem como objetivo esclarecer os compromissos ontológicos de se optar por uma visão

cognitivista  na  discussão  epistemológica  sobre  a  natureza  do  conhecimento  moral.  O

questionamento que interessa a este capítulo é orientado a partir do tipo de cognitivismo que

apresentamos  anteriormente,  de  modo  que  gostaríamos  de  investigar  se  é  verdadeira  a

aparência de que essa posição da epistemologia moral estaria automaticamente comprometida

ao realismo moral.

Procederemos oferecendo uma apresentação geral das diversas teorias metaéticas que

tomam  parte  no  debate  entre  o  realismo  e  o  antirrealismo  moral,  indicando  as  três

possibilidades  de  combinação  entre  posições  epistemológicas  e  ontológicas  que  foram

tradicionalmente consideradas na metaética: (i) o  cognitivismo realista; (ii) o  cognitivismo

antirrealista; e (iii) o não-cognitivismo antirrealista. Dedicaremos atenção especial às teorias

de  Peter  Railton  e  Allan  Gibbard  como exemplos  de  articulações  entre,  respectivamente,

realismo e cognitivismo, e entre antirrealismo e não-cognitivismo.

70 Conforme será visto neste capítulo, ‘realidade’, ‘mundo’, ‘propriedade’, ‘fato’ e outras noções relacionadas
(como, por exemplo, ‘verdade’) podem ser definidas de diversas maneiras, e uma das tarefas da ontologia é
refletir sobre a melhor maneira de compreendê-las.



A fim  de  considerar  a  existência  de  alguma  outra  combinação  entre  posições  da

epistemologia moral e da ontologia moral, apresentamos algumas ideias que foram defendidas

recentemente por Derek Parfit. Esse filósofo procurou oferecer uma alternativa ao realismo e

ao antirrealismo moral por meio de uma teoria metaética que ele chamou de (iv) cognitivismo

não-realista. Desse modo, investigaremos neste capítulo a possibilidade de o cognitivismo

não-realista  configurar  uma  alternativa  metaética  melhor  que  as  formas  tradicionais  de

cognitivismo  realista,  sobretudo  em  relação  ao  cognitivismo  internalista  de  julgamento

defendido pelo trabalho.

4.1 REALISMO E ANTIRREALISMO MORAL

Uma maneira  útil  de  introduzir  as  questões  da  ontologia  moral  é  apresentando  o

pensamento bastante frequente de que a relação da moralidade com o mundo natural é, antes

de tudo, uma relação de superveniência. Os filósofos costumam dizer que certos tipos de fatos

são supervenientes a outros, por exemplo, que os fatos sociais são supervenientes aos fatos

biológicos, os biológicos aos químicos e, esses, aos físicos.  O conceito de superveniência

procura capturar a ideia de que os fatos supervenientes  dependem  dos fatos que ocupam a

base  a  partir  da  qual  eles  sobrevêm.  Muitos  filósofos  concordam com a  ideia  de  que  a

moralidade é superveniente ao domínio natural, de modo que a avaliação moral depende, de

alguma forma, da base natural, isto é, da constituição natural do mundo e dos agentes. Essa

dependência implica o pensamento de que se a base natural de dois fatos morais é idêntica, a

avaliação moral desses fatos também necessita sê-lo.71

As principais divergências ontológicas entre as teorias metaéticas têm início a partir

do modo como elas explicam a superveniência.  A maior  parte  das teorias reconhece que,

apesar  de existir  certa  dependência entre a  moralidade e o domínio natural,  a moralidade

também é,  em algum sentido,  independente,  pois  ela  não seria  redutível  a  fatos  naturais.

Conforme foi dito, o realismo moral reúne as teorias metaéticas que afirmam a existência de

fatos  morais,  mas  discordam  sobre  a  explicação  ontológica  desses  fatos.  Isto  é,  se  eles

71 Richard Hare (1952, p. 145) é considerado um dos primeiros filósofos a falar sobre a superveniência da
moralidade ao domínio natural por ter afirmado que a avaliação moral do caráter de uma pessoa depende
das circunstâncias factuais que envolvem os comportamentos dessa pessoa. Ele argumenta que seria uma
incoerência  lógica  avaliar de maneira distinta o caráter de duas pessoas que estiveram sujeitas às mesmas
circunstâncias factuais e se comportaram da mesma maneira.

90



possuem  propriedades  naturais  ou  não-naturais e,  caso  as  propriedades  morais  sejam

naturais, como a relação entre as propriedades morais e não-morais deve ser entendida: se as

propriedades morais são redutíveis ou irredutíveis às naturais. 

Os  não-naturalistas,  a  exemplo  do  filósofo  George  E.  Moore, explicam  a

irredutibilidade da moralidade afirmando que os fatos morais seriam sui generis, ou seja, que

eles  constituem um tipo diferente de fato que é,  em algum sentido,  não-natural.  Além de

demarcar a descontinuidade entre a moralidade e o domínio natural, esses filósofos precisam

esclarecer como os seres humanos e o domínio natural habitado por eles se relacionam com os

fatos morais; por exemplo, como é possível obter conhecimento moral a partir de fatos não-

naturais.  A esse respeito,  a  ideia  central  do não-naturalismo parece implicar  que os  fatos

morais estão fora da realidade natural e seriam, assim, algum tipo de entidade “platônica”. Por

conta  disso,  o  não-naturalismo moral  foi  tradicionalmente  visto  com suspeição  e  sempre

encontrou dificuldade em se desvincular de uma ontologia moral que contém esse tipo de

comprometimento  metafísico.  Defesas  recentes  do  não-naturalismo incluem as  teorias  da

sensibilidade de John McDowell e de David Wiggins, as quais, como já indicamos, afirmam

que  os  fatos  morais  são  constituídos  de  propriedades  cuja  natureza  é  dependente  dos

julgamentos,  de modo que tais propriedades seriam semelhantes a qualidades secundárias,

como a  “cor”  dos  objetos. Outro  filósofo  que  ofereceu  um tratamento  diferente  ao  não-

naturalismo é Derek Parfit. No decorrer deste capítulo explicaremos como ele acredita que é

possível desvincular essa posição da ontologia do realismo moral.

Entre  os  naturalistas,  as  teorias  não-reducionistas,  como  as  defendidas  por  David

Brink, Richard Boyd e Nicholas Sturgeon, os chamados “Realistas (da Escola) de Cornell”,

consideram que os fatos morais constituem um tipo de fato natural irredutível a outros tipos

de fatos naturais, como os físicos, químicos ou biológicos. Um número menor de filósofos

naturalistas,  entre  eles  Peter  Railton,  Gilbert  Harman  e  Frank  Jackson,  sustenta  o

reducionismo e diz que os fatos morais  são simplesmente fatos naturais entre outros. Nesse

último caso, os naturalistas precisam explicar qual é a melhor maneira de entender a redução

da moralidade, por exemplo, por identificação ou por análise linguística,72 além de dizer se a

72 A redução por identificação será explicada na apresentação do naturalismo de Railton, que emprega esse
procedimento. A redução por análise, assumida, por exemplo, por Frank Jackson, tem o objetivo de mostrar,
via análise linguística, “que a propriedade de ordem mais elevada é reduzida às propriedades componentes
que resultam coletivamente na propriedade composta”, tal como a ‘triangularidade’ poderia ser reduzida a
propriedades especificadas “em termos de  ter,  três e  lados”, de modo que a análise descreve as “relações
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redução  proposta  por  eles  elimina  ou  não  os  conceitos  normativos  que  fazem  parte  do

discurso moral.73 

Apesar  de  os  não-reducionistas  admitirem algum tipo  de  independência  dos  fatos

morais em relação aos fatos naturais, tanto eles quanto os reducionistas são defensores da

continuidade entre a moralidade e o domínio natural, pois nos dois casos os fatos morais são

tratados como fatos naturais passíveis de ser investigados cientificamente. Assim, a posição

epistemológica assumida pelas formas de realismo moral difere apenas em relação à aceitação

da continuidade ou descontinuidade, isto é, naturalistas e não-naturalistas são cognitivistas

fortes,  mas somente os primeiros sustentam que o conhecimento das afirmações morais é

obtido de maneira contínua em relação à investigação científica do mundo natural. 

É importante mencionar a existência de diversos ramos de teorias metaéticas que não

optam nem pelo naturalismo nem pelo não-naturalismo moral, recusando, ao mesmo tempo,

uma metafísica realista “robusta” e o antirrealismo. Ainda assim, muitas dessas teorias podem

ser consideradas ‘realistas’, ao menos em um sentido mínimo, pois se comprometem com a

ideia de que há alguma forma de  objetividade na moralidade, mesmo que essa objetividade

não seja explicada em termos de ‘fatos’ e ‘propriedades’ morais. Como foi dito no capítulo

anterior, podemos incluir nessa posição (a) as teorias das razões práticas, tanto hobbesianas

(Kurt Baier e David Gauthier) quanto kantianas (Thomas Nagel, Christine Korsgaard, Stephen

Darwall,  entre  outros);  (b)  as  teorias  metaéticas  disposicionalistas,  como  as  teorias  do

observador  ideal  de  Roderick  Firth,  Richard  Brandt  e  Michael  Smith;  (c)  o  subjetivismo

cognitivista;  e (d) o  construtivismo metaético,  defendido por Thomas Scanlon e Christine

Korsgaard.74 Quanto à epistemologia moral,  todas essas teorias assumem uma forma mais

fraca de cognitivismo que aquela defendida por naturalistas e não-naturalistas, precisamente

por entender que as verdades morais seriam, de alguma forma, dependentes dos julgamentos

estruturais” entre essas propriedades (MENDONÇA, 2019, p. 62-63, grifo do autor). 
73 A diferença entre essas duas teorias reducionistas pode ser colocada nos termos de Parfit (2017, p. 91), que

contrasta  a  posição  de  Railton,  chamada  por  ele  de  naturalismo  moderado,  com  o  naturalismo  forte.
Enquanto o naturalismo moderado afirma que os conceitos morais desempenham um papel importante nas
discussões éticas, naturalismo forte defende que eles podem ser eliminados do nosso discurso.

74 Alguns  esclarecimentos  precisam  ser  feitos.  (1)  Conforme  comentamos  nos  capítulos  anteriores,  o
subjetivismo cognitivista é uma teoria que combina um realismo atenuado ao relativismo. Também dissemos
que o relativismo pode ser  defendido tanto por realistas  quanto por antirrealistas.  (2)  O construtivismo
metaético é uma posição metaética assumida por filósofos que propõem um realismo menos “robusto”,
como Scanlon e Korsgaard, mas também é uma posição endossada por teorias antirrealistas e relativistas,
como a defendida por Sharon Street. (3) A teoria do observador ideal também pode combinar realismo e
relativismo, se pressupor que o observador ideal não corresponde a um critério objetivo de correção moral,
como ocorre, por exemplo, na teoria naturalista de Richard Brandt.
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morais  dos  seres  humanos,  e  que  elas  não  seriam,  portanto,  conhecidas  a  partir  de  uma

“realidade moral”. Essa visão implica, assim, um tipo de descontinuidade entre a moralidade

e o domínio natural: somente os fatos empíricos investigados pela ciência podem ter uma

existência objetivamente independente.

O antirrealismo moral reúne as teorias metaéticas que negam a existência de fatos

morais. A teoria do erro  de John Mackie acusa  o realismo de cometer um erro ao falar de

fatos e propriedades morais, de modo que todo o discurso moral seria falso pela ausência de

suporte ontológico. O ficcionalismo explica esse erro ontológico ao dizer ou que a moralidade

é uma grande ficção, como faz o  ficcionalismo de significado de Richard Joyce, ou que as

afirmações  morais  não  são  realmente  ‘afirmações’,  pois  elas  teriam  apenas  um  papel

ficcional, como propõe o ficcionalismo de ato de fala de Mark Kalderon. Essas teorias, com

exceção da última, defendem o cognitivismo na epistemologia moral.75 Elas aceitam que as

afirmações morais são semelhantes às afirmações factuais, pois são capazes de receber valor

de verdade. Apesar disso, elas afirmam que o conhecimento moral não é possível, pois todas

as  afirmações  morais  seriam  falsas.  Como  resultado,  essas  teorias  defendem  uma

descontinuidade acentuada entre a moralidade e o mundo natural investigado pelas ciências.

As  várias  teorias  expressivistas, como  as  defendidas  por  Alfred  Ayer,  Charles

Stevenson,  Richard  Hare,  Allan  Gibbard  e  Simon Blackburn,  também são antirrealistas  e

dizem que fatos e propriedades morais não existem, mas, diferentemente dos teóricos do erro

e  dos  ficcionalistas,  elas  defendem que  a  moralidade  é  melhor  compreendida  a  partir  da

expressão de emoções ou de algum tipo de atitude não-cognitiva. As teorias quase-realistas, a

exemplo das assumidas por Blackburn e Gibbard, podem ser expressivistas, mas pretendem se

diferenciar destas por almejarem explicar a aparência realista do discurso moral por meio do

antirrealismo. O não-cognitivismo assumido pelas teorias expressivistas e quase-realistas trata

a  descontinuidade entre  a  moralidade  e  o  domínio  natural  como  uma  diferença  entre  o

funcionamento  da  linguagem  moral  e  da  linguagem  científica.  Para  essas  teorias,  as

afirmações morais não expressam crenças que têm a função semântica de descrever o mundo

corretamente,  em vez  disso,  elas  expressam estados  mentais  como  reações  emocionais  e

atitudes, os quais não podem ser avaliados quanto à sua verdade ou falsidade. Desse modo, a

relação de superveniência entre  a  moralidade e o domínio natural  é  explicada em termos

75 Essa forma de ficcionalismo resulta em uma posição antirrealista bastante próxima das teorias expressivistas,
as quais, conforme foi visto neste trabalho, são teorias conhecidas por defender o não-cognitivismo moral.
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semânticos relacionados à lógica presente no discurso moral. No capítulo anterior, indicamos

que  as  teorias  metaéticas  antirrealistas  (tanto  as  cognitivistas  como  as  não-cognitivistas)

possuem  dificuldades  importantes  nas  suas  teorias  epistemológicas,  pois  elas  são

incompatíveis com a possibilidade de que existe mais de um tipo de conhecimento moral.

 Concluída essa apresentação geral dos grupos de teorias que integram o debate entre o

realismo e o antirrealismo moral, podemos fazer algumas considerações a respeito de como

essas posições da ontologia moral se relacionam com as posições epistemológicas que visam

explicar a natureza do conhecimento moral.  Ao revisitarmos a classificação elaborada por

Miller (2013, p. 26-31), percebemos quais as combinações que tradicionalmente dominaram a

história da metaética. Existem formas de cognitivismo forte que assumem o realismo moral e,

com  ele,  assumem  ou  (1)  o  naturalismo ou  (2)  o não-naturalismo. Também  há  teorias

defensoras do (4) cognitivismo fraco, isto é, teorias que geralmente são caracterizadas como

“realistas”, apesar de recusarem tanto o naturalismo quanto o não-naturalismo. Por outro lado,

entre os defensores do antirrealismo moral, há formas de (3) cognitivismo forte, assim como

existem teorias que assumem (5) o não-cognitivismo. 

É possível reconhecer a existência das seguintes combinações entre as posições da

epistemologia  moral  e  da  ontologia  moral:  (i)  o  cognitivismo realista (naturalista  e  não-

naturalista); (ii) o  cognitivismo antirrealista; e (iii) o  não-cognitivismo antirrealista. Derek

Parfit introduz outra possibilidade de combinação: (iv) o cognitivismo não-realista. A fim de

entendermos a ontologia moral que ele defende para o cognitivismo moral, e o porquê de ela

não  ser  nem  realista  nem  antirrealista,  é  preciso  explicar  em  mais  detalhes  as  posições

ontológicas  do  realismo  e  do  antirrealismo  moral.  No  que  se  segue,  oferecemos  uma

caracterização dessas posições a partir, respectivamente, do cognitivismo realista presente no

naturalismo reducionista de Peter Railton e do não-cognitivismo antirrealista que faz parte do

expressivismo quase-realista de Allan Gibbard. Além disso, também serão apresentadas as

críticas de Parfit às ontologias morais assumidas por esses dois filósofos.

4.1.1 A ontologia realista do naturalismo de Peter Railton

Peter Railton é um filósofo realista que assume o naturalismo e defende que os fatos

morais possuem propriedades naturais. Ele também sustenta que a moralidade é redutível aos
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fatos naturais não-morais que figuram na base da relação de superveniência. Railton (2013a)

defende essa posição por meio da estratégia de definir a bondade moral a partir da bondade

não-moral. Railton define a bondade não-moral como o ‘interesse subjetivo objetivado’ de um

indivíduo A: o interesse que um indivíduo A teria se ele fosse A+, um indivíduo que possui

informação completa e utiliza de modo perfeito a racionalidade instrumental para calcular os

meios mais adequados para os seus fins. A+ é, portanto, uma idealização de um indivíduo A

que, ao contrário de A+, possui conhecimento limitado e utiliza a racionalidade instrumental

de modo imperfeito.

Esse tipo de realismo garantiria,  segundo Railton,  certa  objetividade  ao valor não-

moral, no sentido de que esse valor possui certa independência em relação ao pensamento dos

seres humanos. Ele também esclarece que “[a] base redutiva do interesse objetivo inclui fatos

sobre as circunstâncias e a constituição de [A]” (RAILTON, 2013a, p. 119). Desse modo, além

de  objetiva,  a  bondade  não-moral  seria  idêntica  à  propriedade  natural  complexa

correspondente aquilo que o indivíduo  A+  escolheria,  dadas as circunstâncias factuais e a

relação  delas  com o  indivíduo  A.  Isso  faz  com que  essa  propriedade  natural  tenha  uma

natureza disposicional e relacional.

Quando Railton estende essa definição da bondade não-moral para a bondade moral,

ele defende que a moralidade envolve a adoção de um ponto de vista social, de modo que o

realismo  moral  precisa considerar  a  idealização,  não  da  racionalidade  individual,  mas  da

racionalidade social. Railton explica que a  correção moral  é, para uma sociedade, escolher

aquilo que essa mesma sociedade escolheria se adotasse o ponto de vista social idealizado:

uma condição de “informação completa e clara” em que os interesses objetivos “de todos os

indivíduos  potencialmente  afetados”  pelas  nossas  escolhas  contam  de  maneira  igual

(RAILTON, 2013a, p. 138).

Railton esclarece que o seu naturalismo procura estabelecer definições reformistas que

sugerem que os fatos morais, apesar de objetivos, são disposicionais e relacionais, de modo

que eles dependem, em última instância,  das circunstâncias factuais e da constituição dos

agentes.76 Railton  acredita  que  uma  explicação  naturalista  nesses  termos  é  bem-sucedida

porque permite dizer que a constituição dos seres humanos e da realidade moral possibilita à

76 O reformismo significa que as definições oferecidas contrariam as intuições predominantes que atribuem
uma objetividade mais “robusta” para os fatos morais, no sentido de que eles seriam independentes de uma
maneira mais forte que a maneira que é permitida pelos termos ‘disposicional’ e ‘relacional’.

 95



moralidade oferecer ‘feedback’ aos seres humanos. Em outras palavras, ela tornaria possível

explicar  como  os  fatos  morais  podem  se  relacionar  com  os  seres  humanos  de  modo  a

informarem as suas decisões, apesar de esses mesmos fatos serem naturais e objetivos.

Se Railton é bem-sucedido em definir  a  bondade moral,  ele  teria  mostrado que a

relação entre a moralidade e o mundo natural pode ser compreendida a partir da redutibilidade

da  bondade  moral  à  bondade  não-moral,  visto  que ambas  se  referem a  uma propriedade

natural complexa. Sobre esse ponto, Railton explica que a propriedade natural “cumpriria um

trabalho  duplo,  descritivo/explanatório  e  normativo”  (RAILTON,  2017,  p.  39,  tradução

nossa),  e  isso  permitiria  dizer  que  os  fatos  morais  são,  ao  mesmo  tempo,  naturais  e

normativos. Conforme foi dito, os naturalistas defendem a continuidade entre a investigação

ética e a investigação do mundo natural, de modo que Railton, sendo um reducionista e um

cognitivista forte, sustenta que é possível chegar a afirmações ou a crenças morais verdadeiras

a partir do conhecimento de propriedades naturais que são elas mesmas morais.

Derek Parfit apresenta a  Objeção da Normatividade  como uma forma de recusar a

ideia geral do naturalismo de que verdades morais e fatos naturais podem ser colocados na

mesma  categoria.  Ele  também  aponta  uma  objeção  específica  ao  tipo  de  naturalismo

defendido  por  Railton,  a  Objeção  da  Trivialidade,  de  acordo  com  a  qual  esse  tipo  de

naturalismo reducionista não é consistente quando afirma que os conceitos morais retêm uma

importância “para tomar boas decisões e agir bem”, pois ele seria incapaz de mostrar que há

essa  importância  (PARFIT,  2017,  p.  91-92,  tradução nossa).  Tal  objeção é  tão  grave  que

resulta em um dilema, pois ou torna esse naturalismo moderado uma tese ‘trivial’,  isto é,

desprovida da importância normativa pretendida por ele, ou o torna falso (RAILTON, 2017).

A alegação da Objeção da Trivialidade de que o naturalismo defendido por Railton

dispensaria o aspecto normativo da moralidade é exposta por Parfit a partir do argumento de

que a analogia naturalista entre afirmações científicas e morais não funciona. Essa analogia é

oferecida pelos naturalistas que defendem a redução por identificação. Eles costumam dizer,

por exemplo, que assim como “calor é o mesmo que energia cinética molecular”, “minimizar

o  sofrimento  é  o  mesmo  que  ser  correto”  (PARFIT,  2017,  p.  93-94,  tradução  nossa).

Conforme  foi  visto,  a  redução  naturalista  de  Railton  é  realizada  a  partir  de  definições

reformistas que identificam a bondade moral a uma propriedade natural complexa. Esse tipo

de  abordagem estipula  que  existe  uma  equivalência  entre  o  tipo  de  reducionismo  que  é
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aplicável  às  propriedades  morais  e  às  não-morais,  pois,  de  acordo  com  essa  forma  de

naturalismo, ‘minimizar o sofrimento’ e ‘ser correto’ seriam uma e a mesma propriedade,

assim como ‘calor’ e ‘energia cinética molecular’ o seriam.

Parfit  argumenta  que  a  redução  por  identificação  é  insuficiente  para  explicar  a

correção moral, pois ela não oferece o mesmo tipo de informação que pode ser obtida a partir

do exemplo não-moral mencionado: a  informação substantiva que vincula a concepção pré-

científica de ‘calor’ à  descoberta  de que ele  é  ‘energia cinética molecular’.  Segundo ele,

aceitar o não-naturalismo e, com isso, admitir a irredutibilidade das propriedades morais, seria

a única maneira de evitar a Objeção da Trivialidade, pois garantiria a informação substantiva

positiva77 de que ‘ter a propriedade natural’ “é o mesmo que ter a propriedade que faz os atos

terem a propriedade diferente de serem corretos” (PARFIT, 2017, p. 94, tradução nossa). Por

conta  disso,  Parfit  propõe  que  o  não-naturalismo  oferece  uma  explicação  melhor  para  a

relação  de  superveniência  entre  as  propriedades  morais  e  naturais,  pois  essa  teoria  pode

mostrar como duas propriedades distintas se relacionam, enquanto o naturalismo reducionista

não seria verdadeiramente capaz de explicar a superveniência, pois nessa teoria não há sequer

uma relação entre duas propriedades a ser explicada.

Parfit rejeita a ideia de Railton de que a propriedade natural identificada à bondade

moral realizaria o trabalho duplo de ser tanto descritiva quanto normativa. Com a Objeção da

Trivialidade, ele mostra que o aspecto normativo seria perdido se essa forma de naturalismo

fosse adotada. Com a Objeção da Normatividade, ele argumenta que o naturalismo é plausível

apenas  se  for  adotado  a  partir  de  uma  visão  mais  ampla  que  aceita  a  existência  de

propriedades morais não-naturais irredutíveis a propriedades naturais.

4.1.2 A ontologia antirrealista do expressivismo de Allan Gibbard

Allan  Gibbard  é  um filósofo  antirrealista  conhecido pela  defesa  do  expressivismo.

Conforme foi dito, essa teoria nega a existência de fatos morais. A origem do expressivismo

remonta ao emotivismo de Alfred J. Ayer, uma teoria metaética conhecida por propor que as

77 Parfit requer que a informação substantiva seja positiva porque ele concede que o naturalismo reducionista
de  Railton  poderia  informar,  negativamente,  que  devemos  abandonar  crenças  contrárias  à  propriedade
natural que é identificada com o que é correto. Ele também afirma que a crença negativa de que há apenas
uma propriedade, resultante da redução por identificação, não ajudaria as pessoas na deliberação sobre como
agir moralmente.
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afirmações  morais  consistem  na  expressão  de  reações  emotivas.  As  várias  teorias

expressivistas mantêm o comprometimento de Ayer para com a ideia de que as afirmações

morais, diferentemente das afirmações factuais, não são capazes de receber valor de verdade,

de modo que elas não podem ser avaliadas quanto à verdade ou falsidade. Conforme foi dito

neste  trabalho,  Ayer  também  realizou  a  distinção  entre  ‘expressar’ e  ‘relatar’  um estado

mental, que é seguida pelas teorias expressivistas para evitar assumir uma posição relativista.

O expressivismo explica o significado das afirmações morais a partir  da investigação dos

estados mentais não-cognitivos que são expressados por essas afirmações. Esse procedimento

seria diferente de apenas relatar o estado mental de um indivíduo, o que poderia dar origem,

por exemplo, a uma teoria relativista e, em última instância, realista sobre a moralidade, como

o subjetivismo cognitivista.78

É possível resumir a estratégia argumentativa do expressivismo de normas de Gibbard

da seguinte maneira. Para ele, a  correção moral  de um ato corresponde à aceitação de um

sistema de normas que o permite, enquanto a incorreção moral é a aceitação de normas que

prescrevem a racionalidade dos sentimentos de culpa, para o agente, e de ressentimento, para

os demais agentes (GIBBARD, 2013). Dessa forma, Gibbard obtém o expressivismo sobre a

moralidade a partir do expressivismo sobre a racionalidade, tendo em vista que, para ele, as

considerações morais fazem parte das considerações racionais. Mais tarde, ele reformulou sua

teoria metaética e passou do expressivismo de normas (1990) para o expressivismo de planos

(2003).  A sua  teoria  mais  recente  se  aproximou  do  quase-realismo  proposto  por  Simon

Blackburn (1984).

Blackburn  é  conhecido  pela  defesa  do  projetivismo  moral,  a  teoria  metaética

antirrealista que explica as avaliações morais como projeções humanas sobre a realidade e

propõe  que  as  propriedades  morais,  ao  contrário  das  propriedades  factuais,  não  estão

realmente no mundo. Blackburn associou essa visão metaética ao programa de explicação da

moralidade  que  ele  chamou  de  quase-realismo,  o  qual  propõe  oferecer  uma  explicação

antirrealista para a aparência realista do discurso moral, isto é, para o discurso cotidiano que

costuma falar em uma ‘realidade’ composta por ‘fatos’ e ‘propriedades’ morais. Na tentativa

de oferecer  essa explicação,  Gibbard  e  Blackburn  adotaram a  concepção minimalista  (ou

78 Também é possível explicar o porquê de o expressivismo não assumir essa posição dizendo que, enquanto o
subjetivismo cognitivista estipula que o critério de verdade das afirmações morais é encontrado no estado
mental do indivíduo que as profere, o expressivismo sustenta, por meio do não-cognitivismo, que não é
possível avaliar as afirmações morais quanto à verdade ou falsidade.
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deflacionária)  da verdade,  na  qual  a  palavra  ‘verdade’ é  entendida  como um dispositivo

linguístico que os seres humanos empregam para demonstrar o seu  assentimento  a alguma

afirmação. Assim, a concepção minimalista defende que a palavra ‘verdade’ não tem nenhum

conteúdo substancial como ela tem, por exemplo, na concepção de que ela consiste em uma

correspondência a estados de coisas no mundo.

A partir da concepção minimalista da verdade, Blackburn e Gibbard procuram conferir

um significado antirrealista a outras noções tipicamente realistas como ‘fato’, ‘propriedade’ e

‘crença’, deflacionando essas noções de qualquer conteúdo substancial. Com o minimalismo

sobre  ‘crença’,  em particular,  o  expressivismo quase-realista  promete  explicar  a  aparente

cognitividade do discurso moral. Conforme foi visto no capítulo anterior, a defesa de que os

julgamentos morais são expressões de estados mentais  não-cognitivos que não podem ser

avaliados  quanto  à  verdade  ou  falsidade  fez  os  expressivistas  postularem  teorias  que

negligenciam, em grande medida, a tarefa de explicar o conhecimento moral.

Derek Parfit  concorda que o expressivismo quase-realista  de Gibbard e Blackburn

procura ir além das teorias expressivistas tradicionais e explicar como as afirmações morais

podem ser  verdadeiras.  Parfit,  no entanto,  rejeita  que  alguma explicação eficaz  possa  ser

alcançada se o termo ‘verdade’ é entendido pelo quase-realismo unicamente de acordo com a

concepção minimalista. Ele argumenta que se os quase-realistas rejeitarem qualquer tentativa

de esclarecer um sentido mais profundo para o termo ‘verdade’ e assumirem que o único

sentido inteligível desse termo é o minimalista, então isso elimina as diferenças entre posições

metaéticas como o cognitivismo realista e o emotivismo de Ayer, pois até o último poderia

concordar com o minimalismo sobre a verdade (PARFIT, 2017, p. 168-169). Isso reduziria o

quase-realismo a um desenvolvimento do emotivismo.

Para mostrar que o expressivismo quase-realista precisa oferecer outra explicação para

a verdade moral, Parfit (2017, p. 171-172) apresenta dois casos. O primeiro, retrata a situação

de duas pessoas que concordam sobre algo ‘bom’ ter acontecido quando se lembram da vitória

do time de futebol para o qual elas torcem. O segundo caso envolve a concordância sobre o

resgate de várias pessoas de um naufrágio ter sido ‘bom’. O argumento de Parfit é que se

todas essas pessoas concordam dizendo que ‘é verdade’ que essas situações são ‘boas’, e o

termo  ‘verdade’ é  entendido  no  sentido  minimalista  de  expressar  a  mesma  atitude  de

aprovação, então existe um aspecto importante da verdade moral que não é explicado pelo
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quase-realista. No caso não-moral, se uma pessoa discorda que a vitória do time de futebol é

algo bom, ela não diz nada que possa ser ‘falso’; no caso moral, se uma pessoa discorda que

salvar pessoas de um naufrágio é algo bom, ela aparentemente diz algo ‘falso’. Por conta

disso, Parfit indica que falta ao quase-realista explicar o porquê de a discordância moral se

traduzir em afirmações verdadeiras e falsas, e essa explicação não pode ser oferecida apenas

com recurso à concepção minimalista da verdade.

4.2 O COGNITIVISMO NÃO-REALISTA DE DEREK PARFIT

Conforme foi dito, é preciso verificar se é de fato verdadeira a aparência de que uma

visão cognitivista mais ampla estaria automaticamente comprometida com o realismo moral e,

assim, confirmar se o cognitivismo realista seria a única alternativa tanto ao cognitivismo

antirrealista  quanto  ao  não-cognitivismo antirrealista.  Nesse  sentido,  trazemos,  no  que  se

segue,  a  teoria  metaética  de  Derek  Parfit,  em  que  ele  apresenta  uma  ontologia  moral

alternativa ao realismo e ao antirrealismo moral: o cognitivismo não-realista. Parfit desafia a

ambas  as  posições  antagônicas  nos  debates  da  ontologia  moral  e,  de  modo  ainda  mais

surpreendente, defende uma teoria metaética que, considerada como um todo, não é somente

uma  alternativa  lançada  no  debate,  mas  constitui  um  esforço  em  direção  a  uma  real

convergência  entre  três  perspectivas  metaéticas  que  tradicionalmente  foram  vistas  como

mutuamente excludentes: o naturalismo, o não-naturalismo e o expressivismo quase-realista.

Antes de explicarmos a teoria metaética tríplice proposta por Parfit, convém esclarecer

o seu cognitivismo não-realista. Afinal, como e por que Parfit elabora a sua posição dessa

maneira?  Retomando  o  que  comentamos  neste  trabalho  a  respeito  do  construtivismo

metaético, é possível perceber que a posição metaética de Thomas Scanlon exerceu bastante

influência sobre o pensamento de Parfit.  Scanlon defendeu uma versão do contratualismo

kantiano, de acordo com a qual os fatos a respeito da incorreção moral dos atos dependem se

esses atos “[…] seriam vetados por qualquer conjunto de princípios para a regulação geral do

comportamento que ninguém poderia razoavelmente rejeitar enquanto base para um acordo

geral, informado e sem coerção” (SCANLON, 1998, p. 153, tradução nossa). Nessa definição

aparece claramente a ideia de que a incorreção moral seria, de alguma forma, dependente dos
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julgamentos dos seres humanos, ainda que ela exista objetivamente (a partir da construção

social realizada pela racionalidade dos indivíduos que fazem parte do acordo).

Conforme explicamos,  várias  teorias  construtivistas  assumiram uma visão  realista,

mesmo recusando o naturalismo e  o  não-naturalismo a  respeito  das  propriedades  morais.

Apesar da recusa à metafísica que tradicionalmente esteve presente nessas duas posições, a

teoria metaética de Scanlon, em particular, foi proposta por esse filósofo como mais suscetível

a receber uma explicação não-naturalista (VAN ROOJEN, 2015, p. 288). Influenciado pelo

contratualismo de Scanlon, Parfit desenvolve uma forma de não-naturalismo embasada em

uma ontologia moral que procura redefinir o termo ‘realidade’. Essa característica distintiva

do seu cognitivismo não-realista pode ser observada quando Parfit apresenta e discute três

posições que repercutem sobre a definição do termo ‘realidade’:

Realismo Alético:  Todas as afirmações verdadeiras são verdadeiras em função da
maneira como essas afirmações descrevem corretamente, ou correspondem a, como
as coisas são em alguma parte da realidade.
Naturalismo  sobre  a  Realidade:  O  mundo  natural,  espaço-temporal  é  toda  a
realidade.
Naturalismo Alético: Todas as verdades são a respeito de fatos naturais. (PARFIT,
2017, p. 58, tradução nossa)

A  ontologia  moral  defendida  por  Parfit  é  não-realista  porque  é  construída

precisamente a partir da rejeição a essas posições. Parfit recusa que ‘todas as verdades são a

respeito de fatos naturais’, pois ele admite que certas verdades morais são a respeito de fatos

não-naturais.  Ao assumir  o  não-naturalismo,  ele  procura tornar  essa  posição  plausível  ao

dissociá-la da compreensão usual de que ela estaria comprometida com um reino metafísico

de fatos distinto do domínio espaço-temporal dos fatos naturais.  Ele defende,  assim,  uma

forma de não-naturalismo não-metafísico. Se essa defesa é bem-sucedida, então Parfit poderia

rejeitar que ‘todas as verdades descrevem ou correspondem a como as coisas são em alguma

parte  da  realidade’.  Desse  modo,  ele  obteria  uma  compreensão  mais  ampla  do  termo

‘realidade’ que lhe permite negar que ‘o mundo natural é toda a realidade’.79

79 Essa última posição rejeitada por Parfit também é conhecida pelo nome de naturalismo metafísico, a qual
costuma  ser  contrastada  com  o  naturalismo  metodológico.  Railton  e  Gibbard  aceitam  o  naturalismo
metafísico e defendem que tudo o que existe é natural: o primeiro diz que os fatos morais existem e que eles
são naturais; o segundo, que os fatos morais não existem e que eles não podem ser naturais. Como será
mostrado, Parfit adota o naturalismo metodológico quando combina a sua teoria ao naturalismo de Railton,
pois Parfit reconhece a existência de fatos e verdades não-empíricos e, portanto, não-naturais.
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Essa ontologia é defendida por Parfit por meio de uma terminologia alternativa para

falar sobre propriedades.  Na compreensão tradicional (isto é,  no sentido  coextensional do

termo  ‘propriedade’),  ‘propriedade’  é  o  mesmo  que  ‘propriedade  natural’  e,  assim,  a

atribuição de propriedades tem  implicações ontológicas pesadas, de modo que deve existir

uma extensão de entidades naturais à qual as propriedades se referem. Parfit introduz o que

ele  chama  de  sentido  pleonástico  ou  adequado-à-descrição  (descriptive-fitting) do  termo

‘propriedade’. Trata-se de um sentido mais amplo no qual “qualquer afirmação sobre algo

pode ser reescrita como uma afirmação a respeito das propriedades dessa coisa”, ou seja, as

propriedades desse tipo podem “preencher as palavras ou frases descritivas com as quais nós

nos  referimos  a  elas”  (PARFIT,  2017,  p.  66,  tradução  nossa).  Esse  sentido  do  termo

‘propriedade’ não teria implicações ontológicas pesadas, pois ele permite dizer, por exemplo,

que “o sol tem a propriedade de ser brilhante”, que um “argumento tem a propriedade de ser

válido” e que o número 2 tem as propriedades de ser “o único número primo par” e “a raiz

quadrada positiva de 4” (PARFIT, 2017, p. 66-69, tradução nossa). Todas essas propriedades

podem ser atribuídas, embora elas não sejam nem naturais nem “platônicas”, pois as coisas às

quais elas se referem não existem como ‘entidades’ nem no mundo natural nem em alguma

parte distinta dele.

Na visão de Parfit,  as propriedades no sentido adequado-à-descrição nos permitem

falar  sobre  coisas  não  existentes  ou  impossíveis,  pois,  intuitivamente,  entendemos  que  a

propriedade  de  ‘ser  um  círculo  quadrado’ é  diferente  da  propriedade  de  ‘ser  um  cubo

piramidal’, ainda que não exista nenhuma extensão à qual elas possam se referir. A essa altura,

alguém poderia questionar se a rejeição de Parfit à metafísica presente no realismo não faria

com que ele estivesse automaticamente comprometido a alguma forma de antirrealismo. No

entanto, Parfit encontrou uma maneira de dissociar a sua ontologia do antirrealismo; e o seu

cognitivismo, de um cognitivismo antirrealista. Ele procura recusar tanto a ideia de que as

afirmações morais são todas falsas quanto o pensamento de que o discurso moral é ficcional

por falar a respeito de entidades não existentes. Ao contrário dos teóricos do erro, a sua forma

de cognitivismo na epistemologia moral afirma que existem verdades morais.  O seu não-

naturalismo  não-metafísico  procura  assegurar  que  as  verdades  morais  possuem  certa

objetividade, de modo que, ao contrário dos ficcionalistas, Parfit afirma que essas verdades

independem dos seres humanos e não são inventadas por eles.
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Para  sustentar  essa  posição,  Parfit  compara  as  verdades  morais  às  verdades

matemáticas, lógicas e modais, pois, de acordo com o seu cognitivismo não-realista, todas

essas verdades podem ser reconhecidas pelos seres humanos em função da sua objetividade.

Ele  afirma  que  o  seu  não-naturalismo moral  não  possui  implicações  ontológicas  pesadas

porque ele admite que as verdades morais, assim como as outras verdades mencionadas, não

são descobertas empiricamente. Desse modo, por meio do sentido adequado-à-descrição do

termo  ‘propriedade’,  Parfit  obtém uma  concepção  mais  ampla  do  termo  ‘realidade’ (que

aquela  permitida pelo sentido coextensional  desse termo),  pois  ‘realidade’ passa a  incluir

verdades  empíricas  e  não-empíricas.  Com  isso,  temos  claramente  satisfeita  uma  das

condições  do  conhecimento  como  crença  verdadeira  justificada,  pois,  como  foi  visto  no

capítulo  anterior,  só  pode  existir  conhecimento  moral  (no  sentido  proposicional)  de

proposições  verdadeiras,  e  Parfit  procura  aqui  estabelecer  a  verdade  de  uma  classe  de

afirmações morais que seriam semelhantes às verdades matemáticas, lógicas e modais.

Quanto a essas últimas ideias, é interessante relembrarmos a discussão do capítulo

anterior  sobre  o  conhecimento  moral,  quando  apresentamos  a  classificação  dos  tipos  de

conhecimento proposta por Bertrand Russell. Além do conhecimento de coisas, que se divide

em  conhecimento  por  familiaridade  e  por  descrição,  mencionamos  a  existência  do

conhecimento  de  verdades,  que também possui  uma forma imediata  (ou direta),  e,  outra,

derivada. Para Russell (2005, p. 124), é possível haver conhecimento intuitivo de verdades

autoevidentes (1) puramente empíricas e (2) puramente a priori; entre as últimas, estariam os

princípios gerais da lógica, da matemática e da ética. Por conseguinte, é possível entender o

cognitivismo  não-realista  de  Parfit  como  uma  teoria  epistemológica  que,  assim  como  a

classificação  apresentada  por  Russell,  reconhece  a  existência  de  verdades  morais  não-

empíricas.80

O não-naturalismo moral de Parfit é articulado a partir do conceito de  razão.  Esse

conceito é tomado como primitivo, isto é, indefinível em termos naturalistas, e é utilizado

para  definir  outros  conceitos,  como  os  de racionalidade e incorreção  moral.  Quando

apresentamos  as  ontologias  presentes  nas  teorias  metaéticas  de  Railton  e  Gibbard,

mencionamos a maneira como eles tratam esses conceitos. Railton considera que é possível

80 No entanto, é necessário dizer que Parfit vai além dessa ideia porque ele não reduz todas as verdades morais
a verdades não-empíricas, mas concede que é possível falar em verdades morais empíricas (o que ele faz,
como veremos, ao adotar uma visão naturalista mais ampla).
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oferecer uma definição para todos os conceitos morais porque eles podem ser identificados e

reduzidos a propriedades naturais. Gibbard, de maneira semelhante a Railton (que fala da

racionalidade social como condição para a moralidade), situa o discurso moral como parte do

discurso  racional.  No entanto,  ele  não  oferece  uma definição  em termos de propriedades

naturais para nenhum dos conceitos morais. Conforme foi visto, ele associa, por exemplo, o

conceito de incorreção moral a uma definição em termos de atitudes (de aceitação de normas

ou de planos) e sentimentos (como a culpa e o ressentimento).

4.3 A TEORIA METAÉTICA TRÍPLICE

Conforme foi visto, Parfit apresenta críticas importantes tanto ao realismo quanto ao

antirrealismo  moral  e  argumenta  que  essas  ontologias  são  insuficientes  para  explicar  a

moralidade. Todavia, ele procura mostrar que o naturalismo e o expressivismo quase-realista

podem  concordar  com a  posição  metaética  mais  geral  do  seu  cognitivismo  não-realista,

aceitando também o não-naturalismo que faz parte dessa posição. Nesta seção, explicaremos

os motivos  pelos quais Parfit  acredita que a sua ontologia não-realista  poderia  ser aceita,

respectivamente, por Railton e Gibbard.

A compatibilização entre as ontologias de Railton e Parfit surge da aceitação por parte

do  primeiro  de  que  “existem  alguns  fatos  ou  verdades  não-ontológicos  irredutivelmente

normativos” como,  por  exemplo,  os conceitos não-naturais  de ‘correção moral’ e  ‘razão’;

Railton  enfatiza,  porém,  que  essa  concessão  não  significa  que ele  está  retirando  os  seus

compromissos naturalistas (RAILTON apud PARFIT, 2017, p. 122, tradução nossa). Parfit

esclarece  que  a  sua  objeção  ao  naturalismo  moral  não  é  direcionada  à  possibilidade  de

oferecer  descrições  naturalistas  de  fatos  normativos,81 mas  à  tentativa  de  descrever

naturalisticamente todos os fatos normativos. Parfit defende que alguns fatos normativos, os

quais  envolvem  razões,  são  não-naturais,  pois  seria  impossível  apontar  uma  propriedade

natural que corresponde ao que é ‘ter uma razão’.

Esses fatos não-naturais são compatíveis com o naturalismo de Railton precisamente

porque eles não possuem implicações ontológicas pesadas. Railton sempre recusou a ideia de

81 Parfit (2017, p. 103-104) reconhece que uma parte dos fatos normativos, como aqueles que envolvem regras
ou normas  (a  exemplo  de  fatos  sobre  o  que é  ‘ilegal’ numa sociedade)  e  mesmo os  fatos  normativos
dependentes-de-respostas  identificados por Railton, são perfeitamente descritíveis de maneira naturalista,
pois eles podem ser descobertos empiricamente.
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que  os  fatos  morais  são  não-naturais  no  sentido  metafísico  de  que  eles  se  referem  a

propriedades  externas  ao  mundo  natural.  Ele  considera  que  o  não-naturalismo  de  Parfit

consegue evitar esse comprometimento metafísico, pois nessa teoria os fatos morais possuem

propriedades  não-naturais  que,  apesar  de  objetivas,  são  ‘não-objectuais’,  isto  é,  não

acrescentam entidades à ontologia (RAILTON apud PARFIT, 2017, p. 115-116). Parfit abraça

a  posição  segundo a  qual  o  seu  não-naturalismo faz  parte  de  uma visão  naturalista  mais

ampla.  Ele também diz que quando Railton concorda em assumir  essa visão,  ele  passa a

aceitar o  cognitivismo não-realista, superando, assim, a ontologia realista que ele defendia

anteriormente em associação com o naturalismo moral.

Em sua  discussão  com  Gibbard,  Parfit  sugere  que  o  expressivismo  quase-realista

precisa desenvolver a sua posição para adotar um expressivismo cognitivista, de acordo com o

qual, a definição para “a afirmação de que um ato é errado” é que “nós tanto expressamos

uma atitude de sermos contra tais atos quanto afirmamos ou implicamos que, sendo contra tais

atos, estamos acertando” (PARFIT, 2017, p. 176, tradução nossa). Ele então discute como os

quase-realistas poderiam explicar a cognitividade do discurso moral e dizer que ao expressar

essa atitude nós estamos ‘acertando’ (getting things right). Conforme foi dito, o cognitivismo

considera que as afirmações morais são verdadeiras porque expressam um estado mental de

crença. Parfit aceita essa visão e esclarece que os quase-realistas, enquanto expressivistas,

podem dizer que ao expressar a atitude, expressamos também uma atitude de segunda ordem,

“uma atitude de ser a favor de ser contra tais atos” (PARFIT, 2017, p. 177, tradução nossa).

Sobre essa possibilidade, Parfit sugere que os quase-realistas poderiam dizer que a expressão

de crenças morais envolve a expressão dessa atitude de ordem superior e que algumas dessas

crenças podem ser verdadeiras em algum outro sentido além do sentido mínimo.

No entanto, Gibbard tem algumas dúvidas a respeito de se Parfit o está convidando

para ser um cognitivista por meio da aceitação de um sentido “robusto” do termo ‘verdade’

(GIBBARD apud PARFIT, 2017, p. 205-206). Se esse for o caso, Gibbard declara que ele não

seria um cognitivista e que ele “suspend[e] o julgamento enquanto aguarda alguma explicação

satisfatória do que essa verdade em um sentido mais do que mínimo consiste” (GIBBARD

apud PARFIT, 2017, p. 221-222, tradução nossa). Parfit então sugere que quando Gibbard diz

que um sentido mais do que mínimo do termo ‘verdade’ poderia corresponder a aceitar uma

afirmação como “caracterizando a maneira específica que o mundo é” (GIBBARD, 2012, p.
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72,  tradução nossa),  ele  está  se referindo ao sentido  descritivo  do termo ‘verdade’ que é

tradicionalmente aceito pelos cognitivistas realistas.

Parfit  (2017, p. 226-227) retoma o caso que envolve a discordância moral sobre o

resgate das pessoas de um naufrágio ter  sido ‘bom’. Ele afirma que a explicação sobre a

verdade moral que falta ao quase-realista pode ser oferecida caso este reconheça a presença

do sentido descritivo do termo ‘verdade’ no caso moral, tal como Parfit redefine esse termo a

partir de uma concepção mais ampla da realidade, que inclui verdades morais não-empíricas a

respeito  de  fatos  não-naturais.  Anteriormente,  foi  visto  que  a  existência  dessas  verdades

morais não-naturais e objetivas, que não envolvem a atribuição de propriedades no sentido

coextensional, faz com que Parfit identifique um sentido mais amplo no qual essa atribuição é

possível: no sentido adequado-à-descrição do termo ‘propriedade’ há apenas descrições sobre

as coisas, sem exigir de antemão que as propriedades correspondam a entidades. Como as

propriedades adequadas-à-descrição não correspondem a entidades naturais ou não-naturais

(pois elas não teriam implicações ontológicas pesadas), o cognitivismo moral passa a dizer

respeito, de um modo mais geral, à verdade das afirmações morais enquanto descrições de

como as coisas são na realidade, que compreende tanto verdades morais empíricas (naturais)

quanto não-empíricas (não-naturais).

Parfit afirma que se Gibbard concordar com ele sobre as verdades morais pertencerem

a esse sentido amplo do termo ‘realidade’,  isso faria  dele um cognitivista.  Parfit  diz  que

Gibbard de fato assume o sentido descritivo do termo ‘verdade’ com a descrição oferecida por

ele de que quando nós avaliamos um ato como errado nós estamos ‘acertando’. Desse modo,

Gibbard  explicaria  o  que  é  para  um  ato  ter  a  propriedade  da  ‘incorreção  moral’,  uma

propriedade não-natural no sentido adequado-à-descrição. Parfit procura convencer Gibbard

de que a necessidade de encontrar um sentido mais do que mínimo para a verdade moral o

compromete a ter que aceitar o sentido adequado-à-descrição do termo ‘propriedade’.

Gibbard  não se opõe à  explicação de  Parfit  sobre as  verdades  morais  serem não-

naturais, no sentido de que elas não são descobertas empiricamente e assemelham-se, nesse

ponto, às verdades matemáticas, lógicas e modais.82 Ele escreve até mesmo que “poderia ter

formulado o [s]eu expressivismo tratando os nossos pensamentos sobre propriedades como

Parfit fez” (GIBBARD, 2017, p. 67, tradução nossa). Parfit argumenta que o cognitivismo

82 No entanto, Gibbard deixa claro que ele “não vê razão para esperar que as explicações [da normatividade e
da matemática] serão as mesmas” (GIBBARD apud PARFIT, 2017, p. 220, tradução nossa).
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não-realista permite que Gibbard explique a importância normativa a partir da ideia de que os

fatos morais são não-naturais, de modo que, para Parfit, o não-naturalismo e o expressivismo

estariam apenas oferecendo explicações similares de maneiras diferentes.83

Parfit afirma que se Gibbard aceitasse o seu não-naturalismo sobre as propriedades

morais,  então ele  obteria  o  ‘suporte  objetivo’ que falta  ao quase-realismo para explicar  a

aparência realista do discurso moral e, assim, Gibbard defenderia uma versão expressivista do

cognitivismo não-realista. Com o apoio oferecido por essa ontologia, Parfit diz que Gibbard

poderia afirmar, por exemplo, que existem razões morais nesse sentido não-natural, o que ele

parece ter indicado quando fez a seguinte consideração:

O que há  de  errado  com um plano  de  tocar  em um fogão  quente?  Que  eu  me
queimaria e isso machucaria intensamente. Essa é uma razão. (GIBBARD, 2008, p.
184, tradução nossa)

Desse  modo,  Parfit  mostra  que  o  expressivismo  quase-realista  de  filósofos  como

Gibbard  e  Blackburn  pode  ser  desenvolvido  a  ponto  de  resultar  em  uma  forma  de

cognitivismo  não-realista  e  que  isso,  muito  longe  de  ser  uma  objeção  a  essa  forma  de

expressivismo, seria uma maneira de superar a visão anterior em que o expressivismo era

necessariamente não-cognitivista e antirrealista. Conforme foi dito, Parfit afirma que a visão

naturalista  mais  ampla  de  Railton,  considerada  anteriormente,  também  é  uma  forma  de

cognitivismo não-realista, de modo que o naturalismo de Railton, o não-naturalismo de Parfit

e o expressivismo quase-realista de Gibbard convergiram na teoria metaética tríplice.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: QUAL É A ONTOLOGIA MORAL MAIS

ADEQUADA PARA O COGNITIVISMO INTERNALISTA DE JULGAMENTO?

Neste capítulo, adentramos propriamente na disputa entre realistas e antirrealistas a

fim de  apresentar  essas  duas  posições  ontológicas  e  as  teorias  metaéticas  que costumam

adotá-las.  Identificamos  nos  debates  da  metaética  contemporânea  a  presença  de  três

combinações dominantes entre posições da epistemologia moral e da ontologia moral: (i) o

cognitivismo realista; (ii) o cognitivismo antirrealista; e (iii) o não-cognitivismo antirrealista.

83 A possibilidade  de  convergência  entre  o  não-naturalismo  e  o  expressivismo  também  foi  sugerida  por
Gibbard (2012, p. 218-244).

107



Apresentamos a possibilidade de (iv) o cognitivismo não-realista de Derek Parfit ser uma

alternativa viável que, ao contrário das outras combinações mencionadas, não é nem realista

nem antirrealista.  Gostaríamos de encerrar este capítulo retomando algumas considerações

que indicam que o cognitivismo não-realista de Derek Parfit, a princípio, possui a ontologia

moral que poderia oferecer um suporte mais adequado à defesa do cognitivismo internalista

de julgamento que foi exposto ao longo deste trabalho.

 Quanto à psicologia moral,  é  fácil  perceber  que o cognitivismo não-realista pode

acomodar  satisfatoriamente  o  internalismo  de  julgamento  não-constitutivo.  Isso  porque,

conforme esclarecemos, essa formulação do internalismo moral  é mais compatível com o

cognitivismo do que com o não-cognitivismo na epistemologia moral. Assim, entendemos que

a teoria metaética tríplice é compatível com a afirmação internalista de uma necessidade entre

a aplicação do conceito de julgamento moral e a motivação. Desse modo, a teoria de Parfit

poderia defender a versão mais plausível do internalismo de julgamento e, ao mesmo tempo,

abrir espaço para a forma de externalismo moral que é compatível com essa versão (conforme

explicitamos, o externalismo sobre a relação entre o julgamento moral e a motivação).

Quanto à epistemologia moral, se pensarmos a respeito do cognitivismo moral a partir

da distinção entre cognitivismo forte e fraco, percebemos que a visão cognitivista forte que

tradicionalmente  esteve  presente  no  naturalismo  (e  que  defende  a  continuidade  entre  a

moralidade e o domínio natural), possui a desvantagem epistemológica de não possibilitar a

compreensão adequada de uma classe de verdades  morais.  Ao entender  ‘propriedade’ (no

sentido  coextensional)  como  ‘propriedade  natural’,  filósofos  como  Railton  forçariam  a

redução  de  todas  as  propriedades  morais  às  propriedades  naturais.  Parfit  enfatiza  a

necessidade de reconhecer adequadamente as verdades morais a respeito dos conceitos de

‘razão’ e ‘incorreção moral’. Nesse sentido, o conhecimento moral (proposicional) não dirá

respeito apenas a fatos e propriedades naturais, dado que também é possível, para Parfit, ter

conhecimento  proposicional  de  verdades  morais  a  respeito  de  fatos  e  propriedades  não-

naturais  (no  sentido  adequado-à-descrição).  Por  conta  disso,  Parfit  reconhece  que  o

naturalismo é parte da verdade sobre o status ontológico das propriedades morais, pois ele

entende que essa teoria precisa ser complementada com uma forma não-metafísica de não-

naturalismo.  Desse  modo,  ele  assume  o  naturalismo  metodologicamente  e  rejeita  o

naturalismo metafísico (isto é, a ideia de que tudo o que existe é natural). 
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Ao  mostrar  a  compatibilidade  entre  naturalistas  e  não-naturalistas,  Parfit  precisa

adaptar o próprio significado de sua posição na epistemologia moral aos termos da ontologia

moral presente no cognitivismo não-realista. Ele defende que o cognitivismo moral deve ser

entendido a partir da combinação entre o sentido descritivo do termo ‘verdade’ e uma visão

mais ampla do termo ‘realidade’, que inclui tanto verdades naturais (empíricas) quanto não-

naturais (não-empíricas). Assim, para possibilitar o reconhecimento das verdades morais não-

naturais que não possuem implicações ontológicas pesadas (isto é, que não correspondem a

entidades  naturais  ou  não-naturais)  é  necessário  pressupor  uma  forma  mais  fraca  de

cognitivismo.84 Essa  compreensão mais ampla do conhecimento moral implica a defesa da

descontinuidade  entre  ética  e  ciência,  visto  que  nem todas  as  verdades  morais  seriam a

respeito de fatos  passíveis de ser investigados empiricamente (por conta da existência de

verdades morais não-naturais semelhantes, por exemplo, às verdades matemáticas). À luz do

que foi considerado no capítulo anterior,  a descontinuidade presente no cognitivismo não-

realista pode conferir suporte à defesa de que há mais de um tipo de conhecimento moral. Isso

porque parece mais adequado incluir o conhecimento prático entre as verdades morais não-

naturais, pois esse tipo de conhecimento também não corresponderia a entidades.

Evidentemente, mais investigações necessitam ser realizadas para verificar se a teoria

metaética tríplice possui,  de fato,  a ontologia moral mais adequada,  e essas investigações

ultrapassam os limites deste trabalho. Apesar disso, considerando a investigação preliminar

dos  compromissos  ontológicos  do  cognitivismo  moral  que  foi  realizada  neste  capítulo,

podemos dizer seguramente que o realismo moral não é a única possibilidade de embasar o

cognitivismo e que o cognitivismo não-realista merece ser investigado com profundidade em

um trabalho futuro  que trate  propriamente  da  elaboração de uma ontologia  moral  para  o

cognitivismo internalista de julgamento.

84 Nesse  ponto,  as  teorias  que  tradicionalmente  defenderam  formas  fracas  de  cognitivismo  parecem  ter
acertado,  pois elas  recusavam a metafísica realista presente tanto no naturalismo moral  quanto no não-
naturalismo moral. No entanto, essas teorias não realizaram a tentativa de encontrar um modo plausível de
compatibilizar cognitivismo fraco e naturalismo moral, como Parfit fez.
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5 CONCLUSÃO

O  presente  trabalho  foi  desenvolvido  tendo  como  objetivo  geral  identificar  se  a

epistemologia  moral  mais  compatível  com  a  versão  mais  plausível  do  internalismo  de

julgamento na psicologia moral é o cognitivismo ou o não-cognitivismo moral, explicitando a

forma como uma dessas duas posições pode ser capaz de oferecer uma explicação adequada

para o conhecimento moral. Conforme foi visto no primeiro capítulo, existe muita discussão

filosófica sobre a melhor maneira de entender o internalismo moral, sendo que consideramos

o internalismo de julgamento não-constitutivo como a formulação mais plausível dessa tese

por  ela  efetuar  distinções  que  superam  a  própria  oposição  entre  o  internalismo  e  o

externalismo moral na psicologia moral filosófica. 

O segundo capítulo sustentou que o internalismo de julgamento não-constitutivo não

possui  a  relevância  epistemológica  necessária  para  implicar  o  não-cognitivismo  ou  para

refutar  o  cognitivismo moral.  Apesar  disso,  indicamos  que essa  forma de  internalismo é

melhor acomodada por uma epistemologia moral cognitivista. A nossa avaliação confirma a

presença de um equívoco em certas posições metaéticas que defendem formas constitutivas de

internalismo na psicologia moral e não abrem nenhum espaço para o externalismo moral,

como costumam fazer as teorias não-cognitivistas, algumas teorias não-naturalistas e a teoria

do erro de John Mackie. 

O terceiro capítulo apontou que a oposição entre o cognitivismo e o não-cognitivismo

moral  pode  ser  questionada  a  partir  da  discussão  sobre  os  tipos  de  conhecimento  na

epistemologia. Procuramos defender uma visão mais ampla de cognitivismo moral, baseada

na ideia de que existem diversos tipos de conhecimento, de modo que uma epistemologia

moral  adequada deve ser compatível com a possibilidade de que ao menos uma parte  do

conhecimento moral expressa conhecimento prático (saber-como). Desse modo, mostramos

que é equivocado pensar a partir do pressuposto de que o conhecimento moral deve ser de

natureza exclusivamente proposicional (saber-que). Essa investigação conduziu ao resultado

de  que  o  tipo  de  cognitivismo  amplo  que  propomos  neste  trabalho  parece  estar

automaticamente  comprometido  a  uma  ontologia  moral  realista.  Isso  porque  as  teorias

metaéticas antirrealistas seriam incapazes de considerar a existência de mais de um tipo de

conhecimento moral.



O  quarto  capítulo  esclareceu  os  compromissos  ontológicos  do  cognitivismo  na

epistemologia  moral.  Como  foi  visto,  Parfit  apresenta  uma  ontologia  alternativa  para  o

cognitivismo e podemos dizer que o seu cognitivismo não-realista é até mesmo melhor que o

cognitivismo  realista,  pois  somente  o  primeiro  pode  dar  origem  a  uma  teoria  metaética

tríplice.  Essa teoria tríplice,  isto é,  a convergência entre o naturalismo de Railton,  o não-

naturalismo de Parfit e o expressivismo quase-realista de Gibbard é alcançada por meio do

refinamento teórico que cada um desses filósofos conferiu a essas visões, mas, sobretudo,

graças  à  superação  do  realismo  e  do  antirrealismo  moral  como  as  únicas  ontologias

disponíveis para explicar a moralidade. Por conseguinte, se torna falso afirmar que uma vez

descartadas  as  teorias  metaéticas  antirrealistas  que  defendem  o  cognitivismo  ou  o  não-

cognitivismo  na  epistemologia  moral,  uma  ontologia  moral  realista  é  automaticamente

implicada pelo cognitivismo moral. 

De modo geral, este trabalho procurou mostrar a plausibilidade de três posições: na

psicologia moral, (i) o internalismo de julgamento não-constitutivo, tal como foi defendido

por Jon Tresan; na epistemologia moral,  (ii)  uma forma de cognitivismo mais ampla que

reconhece a existência de diferentes tipos de conhecimento moral; e, na ontologia moral, (iii)

o cognitivismo não-realista de Derek Parfit. Ao longo da exposição realizada neste trabalho

procuramos tornar explícito o fato de que não existem implicações óbvias entre diferentes

áreas da metaética (seja entre o internalismo de julgamento e alguma forma de cognitivismo,

ou entre o cognitivismo e alguma posição na ontologia moral). Apesar de essas posições terem

certa independência umas em relação às outras, vislumbramos no cognitivismo não-realista a

possibilidade de realizar uma boa síntese dos resultados alcançados ao longo deste trabalho,

pois  encerramos esta  pesquisa obtendo a indicação de que o cognitivismo não-realista  de

Derek Parfit, a princípio, possui a ontologia moral que oferece o suporte mais adequado à

defesa do cognitivismo internalista de julgamento. 

É necessário destacar que, para podermos afirmar que o cognitivismo internalista de

julgamento é realmente uma forma de cognitivismo não-realista,  precisamos realizar mais

pesquisas. Um trabalho futuro deve se ocupar de um estudo aprofundado da ontologia moral,

investigando problemas como ‘que tipo de propriedade é a incorreção moral?’ Para oferecer

uma resposta satisfatória para esses e outros questionamentos, esse trabalho deve ser ainda

mais extenso que o presente e precisa elaborar uma ontologia moral, isto é, dizer que tipo de
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propriedades  existem no mundo,  realizando  as  explicações  necessárias  para  determinar  o

status ontológico das propriedades morais. Isso inclui, entre outras coisas, afirmar ou negar a

sua existência e explicar,  por exemplo,  se elas são naturais  ou não-naturais,  redutíveis ou

irredutíveis,  e  assim  por  diante.  Ao  procedermos  dessa  maneira,  poderemos  confirmar  a

presença de limitações nas ontologias  do realismo e do antirrealismo moral,  esclarecendo

melhor quais seriam elas.

Devemos  averiguar,  em  especial,  se  a  ontologia  moral  presente  na  teoria  tríplice

metaética  (e  que  assegura  a  convergência  entre  o  naturalismo,  o  não-naturalismo  e  o

expressivismo quase-realista) é de fato capaz de oferecer uma explicação adequada para a

natureza  das  propriedades  morais,  verificando,  assim,  a  existência  de  limitações  tanto  na

teoria tríplice como na sua compatibilização com o cognitivismo internalista de julgamento (e,

em caso positivo, se e como essas limitações poderiam ser superadas). Consideramos que os

pontos de investigação que mencionamos ajudarão a oferecer um retrato ainda mais completo

do cognitivismo internalista de julgamento que defendemos neste trabalho por esclarecer de

modo ainda mais preciso a ontologia moral que oferece o suporte mais adequado à defesa

dessa posição.
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