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introdução

O propósito deste ensaio não é realizar uma revisão sistemática 
do conceito de emoções e sentimentos, uma discussão que perpassa a psi-
cologia desde seu reconhecimento como área de conhecimento científico. 
Vários pesquisadores já se envolveram em tal tarefa investigando conceitu-
almente e experimentalmente as diversas dimensões associadas a suas ma-
nifestações tais com estímulos desencadeadores, hormônios, neurotrans-
missores, envolvimento cognitivo, aprendizagem e, mais recentemente, 
embasamento neurológico. O objetivo básico deste trabalho será lançar 
alguma luz acerca das evidências e dificuldades em se estudar os aspectos 
emocionais e motivacionais dos animais, propondo muito mais a discussão 
adaptativa e metodológica sobre como investigar aspectos afetivos dos ani-
mais, do que explorar a dimensão conceitual das emoções.

Para tanto nos propomos a ilustrar as diversas formas de interação 
homem/animal, passando pelas expectativas e dificuldades de se entender 
o mundo subjetivo dos animais, fazendo-se um contraponto, na medida 
do possível, com os aspectos relacionados aos seres humanos. A seguir 
exploraremos algumas das possibilidades de abordar essa problemática 
com exemplos ilustrativos acerca das possibilidades e restrições sobre 
a investigação das emoções nos animais e mesmo nos seres humanos, 
constituindo-se uma continuidade adaptativa.

1 Panorama geral daS emoçõeS noS animaiS humanoS e não humanoS

A questão relacionada à semelhança entre os animais e humanos 
vem de longa data. Desde o Egito antigo, o qual apresentava uma rica 
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mitologia de seres meio homem meio animal, as características de um e 
de outro se amalgamavam produzindo divindades a serem admiradas e 
por vezes temidas. Atitude religiosa similar se verifica na cultura indiana. 
Nesta cultura, muitas divindades são representadas por animais, acredi-
tando-se, inclusive, na possibilidade de reencarnação de seres humanos 
em forma animal.

A convivência dos seres humanos com animais é extensa, inicial-
mente destinados à caça, depois à domesticação - envolvendo trabalho e 
alimentação – e mais recentemente como animais de estimação, os quais 
desempenham papéis semelhantes a membros da família, têm representa-
do uma interação profícua. É comum pessoas manter alguma convivência 
com animais, seja em fazenda, em laboratório ou mesmo com pets, per-
guntarem-se a respeito de como será o mundo (interno e externo) perce-
bido por esses seres.

Darwin (1982, p. 99) já apontava seu interesse pelos aspectos 
emocionais na sua obra “A Origem do Homem e a Seleção Sexual” na qual 
escreve com certa paixão:

Creio ter demonstrado que o homem e os animais superiores, espe-
cialmente os primatas, possuem alguns instintos em comum. Todos 
possuem os mesmos sentidos, as mesmas intuições, e as sensações, 
as mesmas paixões, afeições e emoções, ainda que as mais complexas 
como sejam a inveja, a suspeita, a emulação, a gratidão e a magnani-
midade: praticam o engodo e são vingativos; às vezes se sujeitam ao 
ridículo e possuem também o senso do humorismo; sentem admiração 
e curiosidade; possuem as mesmas faculdades de imitação, atenção, 
deliberação, escolha, memória, imaginação, associação de ideias e ra-
ciocínio, embora em níveis muito diversos.

A partir da publicação da Expressão das Emoções no Homem e nos 
animais efetivou-se um grande avanço para as pesquisas científica e filo-
sófica a respeito das similaridades entre animais e humanos. Nessa obra, 
Charles Darwin se propôs a escrever a numerosos colaboradores espalha-
dos ao redor do mundo, os quais foram instados a relatar suas experiências 
sobre as emoções nos animais e humanos. Os relatos foram muitos e tal 
coleta de informações (talvez o primeiro estudo sério envolvendo colabo-
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ração internacional) possibilitou o primeiro passo significativo no caminho 
do estudo científico das emoções animais (DARWIN, 1981).

Segundo Otta (2015), desde Freud se tem incrementado o reco-
nhecimento de que os animais podem apresentar sentimentos elaborados 
mesmo sem um enorme arcabouço neurológico inconsciente. Entretanto, 
cultural e cientificamente, tem-se criteriosamente negado, ignorado ou 
minimizado a provável existência de estados afetivos principalmente em 
outros mamíferos, quando tantas evidências sugerem que eles têm tais ex-
periências. Considerando-se a imensa quantidade de informações sobre 
movimentos corporais expressivos, preferências espaciais e medidas vocais, 
poder-se-ia pensar em uma hipótese científica capaz de generalizar predi-
ções testáveis de que ao menos mamíferos possuam afetividade semelhante 
a nós próprios.

Saber o que sentem os animais não é tarefa fácil. De fato, saber 
algo sobre as próprias emoções humanas já envolveu o esforço exaustivo no 
campo experimental e epistemológico de muitos pesquisadores ao longo 
da história da Psicologia e da Filosofia. Considerando-se que a experiên-
cia afetiva é privada, é fácil dizer-se que jamais poderemos ter certeza de 
que animais têm emoções e declarar como caso encerrado. Ryder (1989, 
2004) atribui tal atitude conceitual ao que ele chama de especismo, termo 
cunhado por ele no sentido de se referir à discriminação comumente pra-
ticada pelo homem contra outras espécies, ignorando ou subestimando as 
similaridades entre ambos.

Otta (2015) interpreta tal dificuldade como resultado da superes-
pecialização das áreas relacionadas à investigação dos comportamentos. A 
perspectiva etológica mais próxima do pensamento naturalista e abran-
gente de Lorenz e Tinbergen deu lugar a diversas vertentes teóricas que 
emergiram nas últimas décadas, como ecologia comportamental, genética 
comportamental, neuroetologia, cognição animal, etologia aplicada, etolo-
gia humana e psicologia evolucionista. Resultados factuais foram atingidos 
por tais especialistas. Entretanto, aparentemente, houve uma redução da 
comunicação entre as áreas, restringindo muitas vezes a natureza abrangen-
te dos aspectos relativos a emoções, estados de ânimo e sentimentos.

As definições acerca de emoções e sentimentos são abrangentes 
e sobre as quais não existe consenso, como não é o escopo deste capítulo 
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enveredar pelos aspectos conceituais destes termos vamos nos ater aos ele-
mentos adaptativos e metodológicos. Para maior aprofundamento, reco-
mendamos a leitura de Hoshino (2007) e de Waal (2011).

Hoshino (2007) apresenta uma revisão sistemática sobre a natu-
reza das emoções, revisitando diversos teóricos que se debruçaram sobre o 
assunto, levando em consideração até que ponto estudos comportamen-
tais emocionais nos permitem, de fato, conhecer as emoções. A partir das 
evidências e conceitos apresentados, o autor discute as diversas definições 
já sugeridas e suas decorrências, propondo uma ampliação conceitual do 
termo emoção, numa perspectiva mais abrangente, envolvendo filogenia, 
ontogenia, desencadeadores e função adaptativa, subsidiando sua argu-
mentação em abundantes evidências neurocientíficas.

Para Hoshino (2007, p. 217) “[...] a combinação de poucas emo-
ções denominadas primárias ou básicas, em número e proporções diferen-
tes, daria origem às emoções categorizadas como sentimentos.”. Ao que 
tudo indica, os sentimentos apresentam basicamente a mesma função das 
emoções. Segundo o autor, sentimentos como receio ou saudade envolvem 
uma dimensão cognitiva relacionada a experiências de aprendizagem e me-
mória capazes de resgatar elementos carregados afetivamente que podem 
reproduzir uma dada emoção. Nessa perspectiva, o receio poderia ser ca-
racterizado pelo aumento da atenção aos estímulos frente a uma situação 
diferenciada, seguido de uma avaliação cognitiva de riscos (dor, morte) 
e a possibilidade de alguma vantagem individual (prazer, sobrevivência). 
Dessa forma, podemos considerar o receio como sentimento altamente 
adaptativo que dá eficácia ao comportamento. 

A partir dessa perspectiva, podemos facilmente verificar algumas 
reações afetivas básicas entre humanos e nos animais, tais como alegria, 
medo, tristeza, raiva e nojo, conforme Ekman (2016). Entretanto, exis-
tiriam também sentimentos de ciúme, receio, saudade como propunha 
Darwin? Estudos detalhados acerca do comportamento animal permitem 
afirmar que existem manifestações compatíveis com tais estados afetivos 
em chimpanzés (GOODAL, 1990), elefantes (MOSS, 2000), canídeos 
(BEKOFF, 2007) e muitos outros que poderiam ser apontados, como bus-
camos mostrar a seguir. 
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2 entendendo o mundo doS animaiS não humanoS 

Podemos imaginar que o estudo das emoções animais se configura 
como a situação de um viajante acidental (talvez um náufrago) em uma 
terra desconhecida povoada por pessoas falantes de um idioma totalmente 
novo a ele. Como conhecer um idioma sem uso de dicionário, intérprete 
ou alguém que se disponha a ensinar? Naturalmente, o primeiro impulso 
será o de usar o código universal dos gestos e da pantomima, representando 
os comportamentos básicos por sua simulação. Talvez isso seja suficiente 
para garantir que pelo menos o nosso viajante não morra de fome nos seus 
primeiros dias de aventura. Mas isso não será suficiente por muito tempo. 
Afinal de contas, apreender o idioma local é fundamental para interações 
sociais mais satisfatórias. O caminho, nesse caso, é o de prestar atenção às 
palavras e no contexto em que são empregadas, para que, dessa forma, o 
idioma local possa ser absorvido, com um método semelhante ao usado 
por crianças pequenas, com muitos erros naturalmente, os quais serão de-
vidamente corrigidos pelo grupo de nativos.

No tocante à compreensão das emoções nos animais pesquisadores 
enfrentam problema semelhante ao do viajante da situação acima ilustra-
da: precisam aprender um idioma novo sem dicionário. A saída, como a do 
viajante, será a de comparar determinados comportamentos com o contex-
to no qual são apresentados, depreendendo, dessa forma, seus significados. 
Sempre que se aprende uma língua desconhecida, um grande empecilho 
para os estudantes são os falsos cognatos, palavras semelhantes que têm sig-
nificados totalmente diferentes. No estudo das emoções algo semelhante 
acontece nessa vertente de investigação naturalística. Com frequência, um 
pesquisador pode ser enganado pela semelhança superficial e anatômica de 
algumas manifestações com comportamentos humanos, produzindo mui-
tas vezes julgamentos equivocados. 

Uma das primeiras preocupações dos etólogos e outros pesquisa-
dores do comportamento animal é evitar o antropomorfismo – atribuir 
características humanas aos animais. Mas um problema adicional se apre-
senta; se já é tão difícil saber o que humanos sentem a partir de seus relatos, 
como saber o que os animais sentem se nem ao menos podemos contar 
com relatos de impressões?
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Ades (1997) apresenta uma ampla discussão a respeito do que ele 
chama de intuição antropomórfica, um procedimento no qual, consideran-
do-se as limitações de acesso ao universo interno dos animais, poderíamos, 
por um caminho alternativo, estabelecer uma analogia com o ser humano, 
inferindo o que sente ou pensa o animal partindo de aspectos de seu com-
portamento ou fisiologia semelhantes aos do homem.

Otta (2015) argumenta que talvez esteja no momento de utilizar-
mos o que ela chama de antropomorfismo válido. Nele prevalecem o bom 
senso e a lógica, na perspectiva de se retomar o conceito de motivação, 
embasado em princípios das neurociências, estabelecidos por Panksepp e 
Biven (2012).

O professor César Ades, grande pesquisador do comportamento 
animal, sempre externalizava sua preocupação em acessar o mundo interno 
dos animais. Em suas pesquisas acerca da memória das aranhas, fez um 
experimento significativo. Uma mosca colocada na teia de uma Argiope 
argentata fazia com que a aranha imediatamente a capturasse, enrolando-a 
em fios de seda na forma de um pacote, o qual, a seguir, era recortado e 
carregado ao centro da teia. Uma segunda mosca colocada na teia produ-
zia uma sequência comportamental semelhante. Entretanto, a aranha não 
carregava sua segunda presa ao centro da teia, armazenando-a no local de 
captura. De certa forma, a aranha se lembrava da mosca já armazenada 
anteriormente. Em algumas situações em que a aranha estava envolvida 
na tarefa de capturar a segunda mosca, o professor César, utilizando-se de 
uma tesoura pequena, retirava a primeira mosca guardada no centro da 
teia, o que se via então é que a aranha, ao voltar ao centro, tateava a teia à 
procura da mosca já armazenada. O que sentiria essa aranha? Estaria frus-
trada pelo sumiço de sua presa? Estaria penalizada pela perda de uma refei-
ção praticamente garantida? O professor César dizia que essa experiência 
o aproximava mais do mundo interno das aranhas. Provavelmente nunca 
poderemos saber com certeza, entretanto podemos conjecturar sobre tais 
sensações e emoções (ADES, 1991).

O professor Walter Hugo Cunha, precursor da Etologia no Brasil 
e orientador de César Ades, empreendeu estudos no sentido de entender 
o mundo psicológico das formigas; dizia que, ao pararmos para olhar uma 
carreira de formigas, a primeira impressão é de uma simples procissão or-
denada de insetos que vêm e que vão num sentido e outro. Mas se parar-
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mos pelo menos cinco minutos observando a carreira, perceberemos uma 
enormidade de comportamentos motores, encontros e interações comuni-
cativas, para dar alguns exemplos. Dentre tais comportamentos, alguns de-
les podem nos dar indicações de alterações emocionais, refletindo de certa 
forma o mundo psicológico das formigas (CUNHA, 1980). Num de seus 
inúmeros experimentos, ele esmagava uma formiga da trilha; a comoção ao 
redor do “cadáver” era notável, com formigas em alerta levantando as cabe-
ças, outras andando aleatoriamente em redor da formiga morta (CUNHA, 
2004). Aos poucos, algumas formigas se prontificavam a retirar o corpo 
do caminho transportando-a para o formigueiro e as outras passavam a 
retomar sua rotina de andar em linha. Isso é o que se pode observar, mas o 
que de fato ocorre no interior desses pequenos insetos? Será pânico? Medo 
da morte? Ansiedade produzida pela desorientação? Cabe lembrar que tais 
experimentos foram feitos na década 1970, dessa forma não foi avaliado 
por nenhum Comitê de Ética. Atualmente vêm sendo realizadas discussões 
e decisões sobre os aspectos morais de experimentos envolvendo animais 
em geral.

A pesquisa do professor Walter Cunha foi rejeitada por uma revista 
conceituada na área de comportamento animal. Os especialistas diziam 
simplesmente que se tratava de uma resposta involuntária produzida pela 
ação de feromônios, liberados a partir do esmagamento de uma formiga. 
Dizer isso, porém, é apenas uma parte da história. Sabe-se que também 
emoções humanas são desencadeadas por estímulos externos ou internos e 
mediados por hormônios e neurotransmissores. Entretanto, ninguém pode 
dizer que a experiência emocional se reduz à simples reação fisiológica, 
mas sim algo mediado por experiências anteriores, diferenças individuais e 
processamento mental.

Se a discussão das emoções em insetos e aranhas já proporciona tal 
riqueza de questionamentos, imagine-se o que se pode discutir no âmbito 
do comportamento de animais mais complexos como mamíferos. Abro o 
jornal de domingo e uma das matérias colocadas em destaque é “seu pet 
é feliz?”. Num momento em que se discute a questão da felicidade exis-
tencial e direitos humanos como elementos importantes do nosso nível de 
civilização, a questão se estende para nossos animais domésticos. Fala-se 
em abate humanitário, conforto e enriquecimento ambiental.
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Entretanto a resistência dos pesquisadores em adotar uma termi-
nologia “antropomórfica” é enorme. De Waal (2011) fala sobre a dificul-
dade de apresentar seus resultados em revistas científicas acerca de beijos 
de reconciliação nos chimpanzés após uma briga. Ele foi instado a usar os 
termos “reuniões pós-conflito com contato boca a boca”. O autor diz que 
depois de três décadas de observações sistemáticas, a primatologia final-
mente aceitou o termo “reconciliação”.

Ades (1997, p. 133) argumenta acerca da forma como concebe-
mos os aspectos relacionados à consciência acerca dos estados afetivos 
nos animais: 

Mostro também a limitação da consciência humana enquanto degrau 
analógico e dos critérios comportamentais de consciência. O valor da 
analogia dependerá da proximidade do animal ao ser humano, parece 
mais plausível falar-se em medo, ciúme, raiva ou curiosidade no caso 
de um chimpanzé do que no de um caranguejo. Se a analogia ajuda 
numa primeira abordagem e desempenha um papel heurístico, ela pas-
sa ao largo da consciência enquanto experiência subjetiva.

A primeira questão a ser considerada em termos do mundo subje-
tivo dos animais não humanos é a forma pela qual esses organismos apre-
sentam consciência de si mesmos e do seu estado de satisfação. Desde os 
estudos de Gallup (1982), a questão da consciência em primatas pode ser 
considerada objetivamente. Este pesquisador desenvolveu uma série de ex-
perimentos no sentido de investigar aspectos mais profundos da psique 
animal como consciência, por exemplo; no estudo mais emblemático, fo-
ram colocados espelhos nos recintos de chimpanzés. Uma observação pre-
liminar detalhada indicava que os macacos aparentemente se observavam 
com olhares indicativos de reconhecimento. Mas, para que não prevale-
cesse tão somente a opinião dos pesquisadores, alguns chimpanzés foram 
sedados e, enquanto dormiam, receberam marcas de tinta no dorso e na 
sobrancelha. Passado o efeito do sonífero verificou-se a reação dos primatas 
frente ao espelho e, para satisfação dos pesquisadores, os animais reagiram 
como se entendessem que a imagem vista no espelho era na verdade um re-
flexo de si mesmos, o que era evidenciado quando os macacos procuravam 
e tocavam seus corpos em busca das marcas. Foram feitas posteriormen-
te várias pesquisas envolvendo outros tipos de mamíferos como elefantes, 
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golfinhos e baleias (até agora os únicos a se reconhecerem no espelho), os 
quais se reconhecem como imagem, enquanto outros como saguis, cães e 
crianças muito pequenas não se reconhecem. Estabeleceu-se, dessa forma, 
um limiar de complexidade cerebral até então apenas disponível aos hu-
manos à chamada consciência de si mesmos. (Não é nossa intenção esta-
belecer as diferenças gigantescas acerca da consciência humana e animal, 
mas tão somente indicar que muitos animais podem não estar distanciados 
qualitativamente dos humanos).

Mais recentemente, De Wall (2000) investigou a forma como pri-
matas como macaco-prego (nem tão complexos do ponto de vista com-
portamental) se apresentam em situações experimentais de avaliação das 
manifestações emocionais. Num experimento elegante, os pesquisadores 
colocam uma prancha móvel com comida, adjacente ao recinto dos maca-
cos, os quais rapidamente esticam seus braços e pegam o alimento; numa 
etapa posterior, os animais são instados a puxar com uma corda a platafor-
ma para que possam ter acesso à comida, o que eles fazem com grande faci-
lidade. Numa etapa de maior complexidade, dois primatas precisam puxar 
a corda simultaneamente (se apenas um puxar, a plataforma não desliza) 
para ter acesso à comida. Também nessa etapa os animais desempenham 
as ações esperadas de forma muito eficiente. Então, numa fase mais elabo-
rada, dois macacos devem puxar a plataforma com as cordas, mas apenas 
um animal tem acesso ao alimento. Nestas circunstâncias, estabelece-se um 
dilema moral: dividir o butim com seu companheiro de trabalho ou ficar 
com toda a comida? Alguns dividem e outros simplesmente devoram todo 
o alimento disponível, o que produz reações de inconformismo no cola-
borador não atendido. Experiências posteriores no mesmo equipamento 
demonstram que os animais enganados reconhecem individualmente os 
trapaceiros (que não dividem) e os colaboradores (que dividem a comi-
da), agindo de maneira diferencial, ajudando apenas aqueles reconhecidos 
como colaboradores.

Nestes experimentos de grande significado teórico e relativa sim-
plicidade metodológica poder-se-ia dizer que o macaco-prego tem uma 
representação das intenções e comportamentos do outro antes de sua ma-
nifestação objetiva. Poderíamos dizer que tais animais apresentam rudi-
mentos de uma teoria da mente acerca do comportamento do outro, ante-
cipando suas ações.
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Num outro estudo, realizado por Brosnan e De Waal (2003), in-
vestigou-se a questão da recompensa diferencial para uma mesma tare-
fa. Nesse caso, dois macacos-prego foram treinados a receber uma pedra 
num canto de seu recinto e devolvê-la ao pesquisador por uma abertura 
específica. A essa ação o animal recebia uma recompensa alimentar. Tal 
atividade era realizada com desenvoltura pelos animais depois de um bre-
ve treinamento inicial. A questão subjetiva posta é referente ao caso de 
quando um dos animais recebe por sua tarefa uma fatia de pepino (que 
eles não gostam muito) enquanto o animal da gaiola ao lado recebe uma 
uva (que eles adoram). As reações do indivíduo recompensado com pepino 
são muito contundentes evidenciando frustração e posteriormente raiva, a 
ponto de deixar de responder, sacudir as grades e mesmo atirar a fatia de 
pepino em direção ao experimentador. O que se pode dizer acerca desse 
comportamento tão conspícuo? O que sente um macaco que recebe uma 
recompensa menos atrativa do que outro indivíduo no recinto ao lado?

Quando tal experimento foi publicado não faltaram comentá-
rios na imprensa acerca do sentimento de equidade demonstrado em 
primatas, numa analogia evidente com seres humanos comedores de 
pepino num mundo com uvas disponíveis para poucos. Seriam reações 
de inveja? Ciúme? Injustiça? Talvez nunca saibamos, mas o que existe 
de certo é que esses macacos-prego apresentaram uma resposta emocio-
nal muito evidente.

Nesses casos os pesquisadores só podem inferir as emoções 
dos animais, observando os comportamentos e contexto em que são 
apresentados. As diferenças das manifestações diferem sobremaneira entre 
os diversos grupos taxonômicos, portanto essa análise pormenorizada é 
absolutamente fundamental. Podemos considerar que os comportamentos 
do macaco-prego podem evidenciar aspectos de um comportamento 
relativamente complexo de colaboração com suas devidas consequências, 
entretanto poder-se-ia falar em empatia? Ou mesmo altruísmo?

De Waal (2007) relata uma situação peculiar na qual uma fêmea 
de bonobo (chamada Panbanisha) estava em tratamento médico e, nes-
tas circunstâncias, recebia um atendimento especial, com uma dieta mais 
abundante em uvas passas e leite adicional, além de sua ração habitual. O 
que se verificava era que, quando recebia sua alimentação, em um recinto 
próximo ao de outros bonobos, ela se mostrava evidentemente incomo-
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dada, mesmo com a situação lhe sendo favorável, com os olhares de seus 
companheiros, que, claramente, demonstravam interesse em receber as gu-
loseimas dadas à convalescente. Pedia suco, mas quando o suco chegava, 
ao invés de tomá-lo Panbanisha gesticulava para os outros, agitando os 
braços e vocalizando para eles. O autor relata a nítida impressão de que 
Panbanisha queria que se trouxessem aos outros o mesmo que ela estava 
ganhando.

No que diz respeito à empatia, Ades (1997, p. 153) diz:
Sentir empatia não é necessariamente projetar seu próprio sentimento 
no outro, nem sentir-se como sentiria se estivesse no lugar do outro. 
Significa também, a tentativa de compreender o outro em seu próprio 
contexto, mesmo que seu sentimento seja muito diferente do nosso 
e, na essência inatingível. Essa compreensão e este respeito não são 
importantes apenas como parte de nossa atitude, quando optamos por 
estudar animais: permitem que criemos modos de interação com os 
animais e que possamos cuidar deles de forma apropriada.

As evidências apresentadas nas páginas anteriores revelam um 
mundo subjetivo muito mais amplo e complexo nos animais do que se 
imaginava ou se admitia até poucas décadas. Entretanto cada vez mais 
frequentemente os cientistas passam a admitir e investigar, mesmo que a 
partir da sua perspectiva humana o universo das emoções nos animais. Os 
estudos sistemáticos e detalhados do comportamento natural, associado 
com experimentos criativos nos proporciona uma perspectiva mais próxi-
ma entre humanos e animais.

3 ConSideraçõeS finaiS

Ao se falar sobre diferenças entre o ser humano e outros animais, 
verifica-se que o homem sempre foi colocado em um patamar diferencia-
do, buscando-se, ao longo da história da ciência, diferenças qualitativas 
que nos diferenciassem dos bichos. Dizia-se que o homem era o úni-
co animal a usar ferramentas, mas essa suposta diferença caiu por terra 
com os estudos sistemáticos de Jane Goodall (1990) com os chimpan-
zés de Gombe. A pesquisadora empreendeu estudos sistemáticos acerca 
do comportamento natural desses grandes símios, estabelecendo novas 
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diretrizes teóricas e metodológicas na ciência da observação. Dizia-se, 
então, que, apesar de usar ferramentas, os primatas não o fariam de for-
ma premeditada, utilizando tão somente materiais que estivessem ao seu 
alcance imediato. Tal suposição foi falseada por situações em que maca-
cos podem preparar instrumentos coletando ramos e retirando as folhas 
para que pudessem ser usados na “pesca” de cupins a centenas de metros 
de distância. Nesses casos o chimpanzé enfia o graveto pela abertura do 
cupinzeiro e os insetos aderidos na haste são levados à boca e devorados. 
Animais jovens ao observar a conduta dos adultos passam a realizar o 
mesmo tipo de comportamento caracterizando-se o que se poderia cha-
mar de transmissão cultural rudimentar.

Outra suposta diferença entre o ser humano e os demais animais 
apresentada por muito tempo era a questão da autoconsciência. Seres hu-
manos seriam os únicos a ter noção de sua própria existência. Estudos 
demonstraram (GALLUP, 1982) que os primatas não humanos podem ter 
consciência de si próprios e reconhecer sua imagem refletida num espelho 
como uma representação deles próprios e não outro animal.

Pois bem, diziam os céticos a respeito das capacidades emocionais 
cognitivas de primatas não humanos, mas linguagem é uma especificidade 
humana. De fato, as primeiras iniciativas de ensinar chimpanzés a falar fo-
ram frustrantes. Duas únicas palavras foram conseguidas à custa de muito 
esforço: mamãe (mom) e xícara (cup). As coisas só mudaram de figura ao se 
atentar que a falta de fala poderia ser um problema anatômico do aparelho 
fonador e não uma limitação cognitiva. Com efeito, o casal Gardner e 
Gardner (1969) conseguiu ensinar a Linguagem Americana de Sinais a vá-
rios chimpanzés, proporcionando um vocabulário de centenas de palavras. 
Evidenciou-se que não era um caso de simples repetição, mas sim de uso 
racional da linguagem respondendo perguntas, solicitando coisas e apre-
sentando criatividade como na situação em que Washoe (uma das partici-
pantes), ao ver um cisne, cunhou o termo “pássaro água” (ADES, 1997).

Aparentemente, a última barreira aventada por cientistas diz res-
peito ao mundo psicológico dos animais no que tange à capacidade de 
raciocínio. Durante muito tempo dizia-se que os animais agiriam tão so-
mente por instinto e que apenas os humanos seriam racionais. Os estudos 
de Kohler (1929) demonstraram há muito tempo que os animais pensam 
e resolvem problemas de forma racional. Pesquisas mais recentes demons-
traram que outros primatas, inclusive macacos-prego podem apresentar 
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manifestações de altruísmo e colaboração, sentimento de equidade além de 
outras manifestações tidas como exclusivamente humanas. 

Na verdade, pode-se dizer que os animais apresentam comporta-
mentos similares aos comportamentos humanos tanto naquilo que eles 
têm de melhor como no que têm de pior, apresentando mentiras, assassi-
nato premeditado, infanticídio e estupro (WRANGHAM, 1998).

Não se trata de se defender uma posição igualitária entre os prima-
tas, envolvendo seres humanos e macacos. De fato, evidenciam-se diferen-
ças enormes em seus repertórios comportamentais e cognitivos. Tratam-
se, entretanto, de diferenças eminentemente quantitativas, que dizem 
respeito mais ao nível de complexidade do que de barreiras qualitativas 
intransponíveis.

Aparentemente, depois de tantas décadas, estamos nos aproximan-
do mais e mais do que pronunciava Darwin sobre as emoções e sentimentos 
dos animais. A pesquisa nessa área de conhecimento é profícua e instigante 
(daí o seu grande impacto na mídia). Não se trata apenas de acumular mais 
informações. Trata-se, dentre outras coisas, da nossa posição no mundo.
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introdução

No presente texto, iremos nos dedicar a um breve exame que visa 
limitar-se a interceptar mais diretamente a relação entre afeto e linguagem 
nas bases do campo freudiano. Para tanto, buscaremos delinear caracterís-
ticas inerentes à consideração destes e sua mútua implicação. Com isso, 
buscamos elencar pontos de apoio para a questão da discursivização do 
afeto em Freud como recurso último frente aos projetos de redução neu-
rocientífica de fenômenos próprios ao campo da linguagem, dentro de um 
certo padrão positivista de ciência, e que coloca em questão a pertinência 
de uma clínica psi baseada na fala. No entanto, nosso objetivo principal 
neste capítulo não é a delimitação de uma abordagem freudiana do afeto 
propriamente dita. Pretendemos, antes, destacar bases que apontem a per-
tinência da retomada do conceito de afeto no interior de uma discussão 
rigorosa sobre a linguagem. 

1 algunS PreSSuPoStoS ContextuaiS Para a aBordagem do afeto em 
PSiCanáliSe

Antes de tratarmos diretamente do problema proposto, qual seja, 
a abordagem dos aspectos econômicos em psicanálise, nesta seção, faremos 
um pequeno resumo de nossa leitura a respeito de um panorama geral de 
diferentes trajetórias de pesquisa referentes ao tema, e, assim, posicionar 
determinadas questões necessárias em sua análise. Em primeiro lugar, fa-
z-se necessário apontar que os modos pelos quais uma leitura do conceito 
de afeto – bem como de outros conceitos do ponto de vista econômico da 
teoria freudiana – que privilegiem seus aspectos quantitativos tem levado 
uma série de autores a traçar linhas de união seja em relação ao passado, 
entre Freud e correntes naturalistas e organicistas de pesquisa, seja visando 
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o futuro, entre a teoria psicanalítica e projetos biologizantes e neurocientí-
ficos. Na primeira linha, a teoria freudiana nada mais seria do que o desen-
volvimento e aplicação de hipóteses originadas no interior de concepções 
que priorizavam o orgânico na determinação de fenômenos causais (como 
no caso do naturalismo e do fisicalismo). Já conforme a segunda linha, os 
pressupostos da psicanálise erigida por Freud estariam de tal modo vin-
culados a estruturas e processos neuronais que as chaves para sua com-
preensão e aplicabilidade encontrar-se-iam invariavelmente nas mãos das 
chamadas “novas ciências da mente” (cognitivas e neurocientíficas). Estes, 
segundo a crítica de Birman (2007), tendem a forçar uma abordagem do 
funcionamento psíquico enquanto redutível ao funcionamento cerebral e 
os modelos de linguagem bioquímica suposto a ele.

Em ambos os casos, o objetivo acaba sendo o mesmo: decretar 
a submissão da psicanálise ao registro de determinações de cunho natu-
ral e biológico. A diferença está em que, seguindo a primeira linha argu-
mentativa, tal procedimento é almejado em termos de um reducionismo 
epistemológico, através da defesa da continuidade dos planos conceituais, 
como apontamos na leitura de autores como Grünbaum (1993, 1998), 
Sulloway (1998), Barros (1998a, 1998b), Caropresso e Simanke (2006, 
2008), Gabbi Júnior (2003), Gomes (2005), Rossi (2005), dentre outros. 
O reducionismo epistemológico seria, portanto, uma operação de redução 
do psíquico a fenômenos ou estruturas somáticas que não apenas seriam 
suas causas últimas, como também, serviriam de referente material, tor-
nando o psíquico uma espécie de epifenômeno que somente poderia ser 
explicado pela redução ao seu suposto regime de causalidade orgânica. Já 
em relação à segunda linha argumentativa, trata-se mais de uma tentativa 
de reducionismo metodológico pela defesa do que deveria vir a ser o de-
senrolar das concepções teóricas futuras bem como da continuidade dos 
níveis de aporte entre o somático e o psíquico. Esta postura, conforme tem 
sido possível apontar em trabalhos pregressos é defendida por Changeux 
(1998), Churchland (1991), Damásio (2000), Dennett (1997), Andrade 
(2003), para citar somente alguns exemplos. O reducionismo metodológi-
co não negaria, necessariamente, a pertinência de fenômenos psíquicos e a 
interação de causas no regime do psiquismo, porém, sustenta que a teoria 
da prova sobre tais fenômenos bem como as intervenções decorrentes de-
vam ser reduzidas a um método em que o psíquico estaria subordinado à 
observação e manipulação de regimes materiais de existência. 
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Da mesma forma, delineamos em trabalhos pregressos (BEIVIDAS; 
RAVANELLO, 2009, 2010) outra abordagem possível ao conceito de afe-
to através de tentativas, declaradas ou implícitas, de transferir o problema 
da materialidade e do regime de existência dos aspectos econômicos a uma 
espécie de metaforização de seus fundamentos. Dito de outra forma, a de-
claração e defesa de um caráter metafórico como alicerce do ponto de vista 
econômico e dos conceitos a ele ligados, nos quais se estabeleceria uma sin-
taxe teórica, porém, desprovida de uma semântica causal ou de referentes 
sejam eles de quaisquer ordem, permitiria assentar tais leituras como alter-
nativa a determinações de substratos materiais. Porém, este tipo de atitude 
subtrai o hipotético fundamento objetivo sem propor novas conjecturas 
em troca. É nesse sentido que Widlöcher (1986) critica determinadas for-
mas de conceituar a pulsão, nas quais ela é, diz Widlöcher (1986, p. 49) 
“[...] sempre outra coisa, menos aquilo que é denunciado pela crítica.”. 
A abordagem metafórica, aqui entendida como um argumento de força 
pragmática do campo psicanalítico ao instaurar a metapsicologia freudiana 
como um conjunto de argumentos teóricos que não precisam prestar con-
tas a respeito de seus referentes desde que o contexto teórico apresente co-
erência interna, consiste na crítica ao aspecto quantitativo sem discuti-lo, 
apenas tornando-o uma miragem inalcançável, em torno da qual a teoria 
continuaria a girar. 

Faz-se necessário também levar em consideração o exame de hipó-
teses pertinentes para uma abordagem propriamente discursiva do afeto e 
o estudo dos impasses epistemológicos que poderiam colocar em risco o 
diálogo, acerca do tema, entre psicanálise e teorias da linguagem. Dentre 
eles, é possível destacar ao menos três, todos de extrema importância. O 
primeiro não poderia ser outro senão a perspectiva aberta pela abordagem 
quantitativa do afeto, de redução dos fenômenos afetivos – e demais vincu-
lados à linguagem – a fatores determinados pelo substrato energético. Na 
medida em que leituras da teoria psicanalítica propõem definições do afeto 
enquanto quantidades de cunho energético ou processos a ela ligados e, 
portanto, próximas a modelos organicistas e naturalistas, a posição quan-
to à linguagem torna-se paradoxal. Isso porque dificilmente seria possível 
conjugar uma concepção de afeto apoiada em influxos energéticos com 
teorias que preconizam a imanência da linguagem, tais como a glossemá-
tica de Hjelmslev e as semióticas tensivas e modais, que buscam delimitar 
os fatos da linguagem através das oposições delimitadas no interior de um 
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universo discursivo, justamente as que estamos buscando a aproximação 
em nosso programa contínuo de pesquisa. Segundo a leitura de Hjelmslev 
(1966, 2003) sobre as bases saussureanas da linguística moderna, devemos 
abordar os fenômenos de linguagem enquanto causa imanente, ou seja, a 
articulação de suas oposições internas criam formas pelas quais o campo da 
linguagem torna-se o campo da ação humana. 

Para fins de panorama da temática, como segundo impasse, temos 
que apontar, igualmente, a posição, por vezes demissionária, da parte do 
campo lacaniano em relação à linguagem, de maneira geral, e aos conceitos 
de signo, sentido e significação, de maneira específica, como mais uma di-
ficuldade para uma concepção discursiva do afeto em psicanálise. Tomado 
como unidade fechada, limitada e, portanto, limitante, o signo saussuria-
no é recorrentemente expresso por psicanalistas como um empecilho na 
formulação de abordagens discursivas e, pior, como referência ingênua, 
ultrapassada. Que Lacan, numa passagem dedicada a Jakobson no semi-
nário de 1972-1973, tenha marcado distância entre a “linguística” e sua 
“linguisteria” (LACAN, 1985, p. 24) a fim de deixar a ele reservado seu do-
mínio, e ainda que tenha declarado neste mesmo momento que sua tese do 
“inconsciente estruturado como uma linguagem” não pertence ao “campo 
da linguística”, nos termos de Lacan (1985, p. 25), tais proposições não 
devem, a nosso ver, serem consideradas como impossibilidade de diálogo 
entre a psicanálise e as diversas teorias da linguagem, de forma geral, e a 
linguística e semiótica, de forma específica. Ao contrário, julgamos que o 
diálogo com as teorias da linguagem foi prematuramente interrompido 
sem que pudesse ser extraído dele todos os frutos que o encaminhamento 
inicial de Lacan notadamente indicava. 

Por fim, o panorama da questão deve ser acrescido de um terceiro 
ponto a respeito de impasses na concepção psicanalítica de real. Trata-se, 
no caso, de especificar como a progressiva sensibilização do espírito freu-
diano para com a linguagem permitiu uma abertura epistemológica que 
aproximou a psicanálise de matrizes discursivas que tendem a fundamenta-
rem-se em concepções imanentes de linguagem. A concepção de afeto, por 
sua vez, estaria justamente na encruzilhada entre duas diferentes possibili-
dades de abordagem do real: de um lado, a tendência realista inerente ao 
aspecto quantitativo e os projetos naturalistas e organicistas que embasam 
os reducionismos epistemológicos e metodológicos anteriormente citados; 
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de outro, a perspectiva de integrar conjecturas imanentistas com base num 
entendimento amplo dos processos de linguagem.

Por ora, nosso objetivo será o de delimitar as bases para uma abor-
dagem discursiva sobre o afeto no interior da psicanálise, ou seja, uma 
delimitação dos fenômenos econômicos e quantitativos sem que eles sejam 
considerados externos aos discursos. Uma abordagem do afeto enquanto 
imanente ao campo da linguagem seria uma forma de reinserir a psicaná-
lise no diálogo com as teorias da linguagem que não objetivam a distinção 
entre intensidade e discurso, mas sim, o estudo mais acurado de como o 
discurso pode criar intensidades e, a partir disso, contribuir para aquilo 
que Lacan delimitava inicialmente, a respeito da psicanálise, como uma ci-
ência da linguagem habitada pelo sujeito (LACAN, 1998a, 1998b). Assim, 
passaremos ao exame dos elementos que irão compor o diálogo com as 
teorias da linguagem.

2 BaSeS freudianaS Para uma aBordagem diSCurSiVa do afeto

A abertura proporcionada por Freud à consideração da linguagem 
no campo psicanalítico vai além da introdução da fala como simples meio 
terapêutico. A talking cure – cura pela fala –, como fora batizado o novo 
método por uma de suas pacientes1, aponta para o caráter fundamental da 
linguagem tanto na eliminação dos sintomas como em sua própria forma-
ção. Se acompanharmos passo a passo a constituição do método psicana-
lítico, veremos que sua importância está arraigada na própria composição 
do aparelho psíquico. Como bem aponta Garcia-Roza (1991), desde A 
interpretação das afasias, Freud (2003) começa a conquista de um território 
de linguagem. Segundo Garcia-Roza (1991, p. 68): “A verdade é que o 
aparelho de linguagem produzido por Freud transbordou os limites estritos 
de um aparelho de linguagem e constitui-se como o primeiro modelo freu-
diano de aparelho psíquico.”. Mesmo apontando na sequência que, naquele 
momento, não havia nada conclusivo para retirar de tal aparelho a sua 
caracterização como modelo neurológico, Garcia-Roza assinala o gradual 
“transbordamento” da linguagem, a ampliação de suas fronteiras, o extra-

1 Trata-se da mais notória paciente, obviamente, Anna O., cujo relato do tratamento pode ser visto nos 
casos clínicos dos Estudos sobre Histeria. A designação do método como talking cure pode ser encontra-
da a partir de Freud (1996b, p. 65).
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vasamento do qual a teoria psicanalítica é fruto. Os méritos das hipóteses 
centrais ao aparelho de linguagem das Afasias são tais que, trinta anos após 
sua aparição, vemos o resgate da distinção então definida entre representa-
ção palavra e representação coisa figurar novamente, em papel de destaque, 
no artigo metapsicológico sobre O inconsciente de Freud (1996d). 

Mesmo que se objete que a obra sobre as afasias trate de mode-
los neurocientíficos – mais especificamente da crítica ao localizacionis-
mo de Meynert e Wernicke em prol de um funcionalismo à maneira de 
Hughlings Jackson – e que seja possível abordar o texto enquanto introdu-
ção às neurociências, seria de fato despropositado submeter a teoria psica-
nalítica como um todo sob a influência de tal leitura. Até porque, mesmo 
que se considere que Freud tenha iniciado seu percurso no interior da 
discussão neurocientífica, ela acaba sendo, por fim, orientada para um lon-
go e profícuo exame da linguagem que perdurará na teoria psicanalítica, 
e não o contrário2. É a linguagem, pois, que vai gradativamente assumir 
a cena psicanalítica, em detrimento tanto da neuroanatomia quanto do 
funcionalismo neurocientífico. É deste modo que Birman (1993, p. 35) 
apresenta a questão:

Pelo contrário, Freud rompeu com a psicologia, a psicopatologia e a 
neurologia do final do século XIX, justamente ao construir uma con-
cepção do psiquismo fundada na linguagem. O ‘estudo crítico’ sobre 
as afasias pode ser considerado legitimamente como o texto inaugural 
do saber psicanalítico, pois nele Freud concebe o psiquismo pelo mo-
delo da linguagem, como um aparelho de linguagem. Aparelho de lin-
guagem é o momento originário na construção do conceito freudiano 
de aparelho psíquico, na genealogia do discurso psicanalítico. (Itálicos 
no original).

 As leituras propostas por Garcia-Roza e Birman têm como ponto 
em comum ressaltar o texto sobre A interpretação das afasias3 enquanto 
origem da noção, diretiva quanto os rumos tomados pela história do mo-
vimento psicanalítico, de um aparelho psíquico fundamentado na lingua-
gem. Tal atitude é francamente oposta às abordagens quantitativa e meta-

2 Tal como supõem, mais especificamente, Rossi (2005) e Gomes (2005).
3 A exemplo do modo em que nos referimos ao Projeto de uma psicologia científica de Freud (1996a), 
passaremos a designar o texto sobre a A interpretação das afasias somente pelo termo Afasias em itálico 
para agilizar a leitura.
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fórica que indicamos na primeira seção deste capítulo, na mesma medida 
em que constitui a base do que pode vir a ser uma abordagem discursiva 
do afeto. Ressaltar a centralidade da linguagem nos primórdios da obra 
freudiana, tanto na formação de sua escuta, quanto na formulação de suas 
hipóteses teóricas, é, simultaneamente, delinear e priorizar as bases neces-
sárias para o diálogo com teorias imanentes da linguagem, caso da glosse-
mática de Hjelmslev e da semiótica tensiva. Em ambas, não há uma oposi-
ção entre afeto e linguagem, mas sim, a tentativa de especificar seus efeitos 
subjetivos a partir dos jogos de oposição conflitual no interior de esquemas 
discursivos. Diretamente ligadas à teoria saussureana do valor linguístico e 
de suas delimitação da vida social do signo, estas abordagens imanentistas 
tem por objetivo não a instituição de uma matéria extralinguística que 
serviria de substrato único para os diferentes fenômenos afetivos (como 
uma espécie de quantidade a qual os afeto seriam reduzidos). Ao contrá-
rio disso, visam estabelecer como a contraposição dos sentidos permite a 
distinção de diferentes esquemas linguísticos nos quais os afetos servem de 
acento fórico ou disfórico a indicar a constituição de uma subjetividade em 
determinado discurso. 

Entretanto, devemos destacar que a postura adotada pelos autores 
que veem no aparelho de linguagem das Afasias o modelo inicial do qual se 
originam, por desenvolvimentos ou diferenciações, as representações sub-
sequentes de aparelho psíquico na obra freudiana não consistem em negar 
as relações existentes entre o modelo das afasias e noções neurocientíficas 
da época. Tal ressalva tem sua importância em função da série de traba-
lhos publicados que visam fazer destes pontos de proximidade os motivos 
para uma ligação de origem inexorável. Trata-se, enfim, de uma abertura 
à primordialidade da linguagem, ainda não alcançada pela teoria e técnica 
psicanalíticas, porém, já plenamente acenada por Freud em sua época. Se 
voltarmos ao texto freudiano, veremos que, de fato, Freud (2003, p. 37, 
grifo do autor) postula a hipótese segundo a qual: “[...] a região cortical da 
linguagem seja um articulado tecido cortical dentro do qual as associações e 
as transmissões em que se apoiam as funções de linguagem procederiam 
com uma complexidade não propriamente compreensível.”

Interessante notar que não há aqui uma redução completa, a lo-
calização precisa dos processos de linguagem. Em vez disso, encontramos 
a suposição de uma região cerebral na qual os processos de linguagem se 
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exercem, em oposição ao modelo corrente que visa encerrar sua atividade 
na distinção de “centros distintos” e na acumulação das representações nes-
tes (FREUD, 2003).

Ao mesmo tempo, vemos Freud alinhar-se aos pressupostos essen-
ciais à linguística de Saussure ao situar a palavra como um objeto sincrético, 
constituído, conforme Freud (2003, p. 42) de “[...] elementos acústicos, 
visuais e cinestésicos4”, muito embora hoje possa haver restrições quanto 
à hipótese de ver na palavra a unidade básica de função da linguagem. 
Entretanto, tal questão, espécie de acerto no foco, parece-nos irrelevante 
frente à originalidade da suposição – anterior à boa parte dos desenvolvi-
mentos da linguística moderna – e, sobretudo, às consequências episte-
mológicas de seu dito. Isto porque, como a história da psicanálise parece 
nos indicar, o exame das funções da palavra não apenas persistiu no rol de 
noções cruciais à teoria como também sua delimitação como unidade no 
estudo psicológico demarca com primor o início da suposição dos fenô-
menos inconscientes através dos processos de linguagem, que culminará 
na oposição entre “representação-palavra” versus “representação-objeto”, de 
acordo com os termos de Freud (2003, p. 46).

Assim, se há autores que forçam a leitura de um modelo neurocien-
tífico incipiente presente no texto sobre as afasias, de nossa parte, fazemos a 
aposta de que há nele igualmente subsídios para a consideração de um “mo-
delo semiótico”5, tão precoce quanto fascinante. Há que se levar em conta 
que a atenção de Freud nas afasias recai numa temática diretamente impli-
cada na ordem de eventos própria à linguagem: a facilidade de desligamento 
entre a representação-palavra e a representação-objeto, o que, para Freud 
(2003, p. 51), destaca o caráter “[...] puramente funcional de todo o apare-
lho da linguagem.”. A questão crucial aqui exposta é justamente a de que a 
visão freudiana sobre as afasias acaba por levá-lo à pressuposição da indepen-
dência do aparelho de linguagem em relação à realidade exterior, posto que 
ao aparelho torna-se possível tanto a ligação quanto o desligamento. A nosso 
ver, aqui está o gérmen do surgimento das teses principais tanto do texto 
Além do princípio do prazer de Freud  – a ligação anterior ao nivelamento 

4 “Cinestésico”, embora pouco usual na língua portuguesa, indica sua relação com o movimento, e não 
“sinestésico”, termo mais comum que, entretanto, trata do âmbito da sensibilidade.
5 Entendemos que a semiótica tem como pressuposto metodológico a criação de modelos destinados a 
dar conta da geração e constituição do sentido em sua implicação com o corpo.
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das tensões – como também dos conceitos de condensação e deslocamento – 
posteriormente redefinidos por Lacan (1998a) como metáfora e metonímia, 
respectivamente. Este delineamento acaba se tornando mais importante que 
a relação de “dependente concomitante” entre o psíquico e o seu processo 
paralelo, o fisiológico, conforme Freud (2003, p. 30-31). Isso porque, nele, 
à linguagem é dada a faculdade de inverter, reverter e mesmo desfazer o 
que o substrato cerebral e perceptivo tratou de unir. Como não ver neste 
procedimento, mais do que uma vinculação a tradições neurocientíficas, o 
nascimento in loco do inconsciente freudiano?

3 afeto, CorPo e linguagem

Se retomarmos os principais textos do início da teoria e tratamen-
to psicanalítico propriamente dito, veremos que tal alteração de foco é 
essencial no que diz respeito à originalidade do pensamento freudiano. É 
neste sentido que Lionço (2008), ao buscar fazer um recenseamento das 
teses psicanalíticas a respeito da relação entre corpo e psiquismo, indica 
um montante de leituras que ressalta justamente a subversão do corpo pelo 
psiquismo, certamente, através da linguagem. Conforme podemos acom-
panhar nas palavras de Lionço (2008, p. 118):

Apesar de diferir em sua perspectiva em relação aos neurologistas 
da época, não se pode afirmar que Freud abandona a questão do 
corpo em favor do psíquico. O que Freud pôde perceber é que na 
histeria o corpo orgânico em sua funcionalidade é subvertido. Não 
se trata de um abandono da consideração do corpo, mas da postu-
lação de um novo estatuto para o corpo, que deixa de restringi-lo à 
sua condição somática.

Do corpo “objeto biológico” ao corpo “atravessado pela lingua-
gem”, de tal modo poderíamos resumir o percurso acima citado. Não por 
acaso, as principais vias de constituição das teses sobre o inconsciente se 
deram, primeiramente, com a escuta das pacientes histéricas e a atenção 
ao desacreditado fenômeno do sonho6, nas quais a linguagem faz sentir de 

6 Interessante notar como Grignon (2007) destaca uma nova indiferença, agora por parte dos psi-
canalistas, quanto ao tema dos sonhos que, por sua vez, tem sido retomado prioritariamente pelas 
neurociências. Tal movimento é tido por Grignon (2007) como razão para a retomada da abordagem 
lacaniana em seu retorno a Freud.
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forma pungente a sua intensidade. Logo, a direção do movimento de pen-
samento freudiano que nos é legado trata de (re)orientar a questão carte-
siana da dualidade entre mente e corpo para abordar, através dos processos 
discursivos, a tomada do corpo pela linguagem. 

Os Estudos sobre a histeria de Freud (1996b) são paradigmáticos 
no sentido de apontar, tendo o conceito de afeto como guia, a transição 
de uma visão estritamente médica de tal patologia para a pertinência do 
discurso. Segundo Freud (1996b, p. 309, grifo do autor): “[...] de fato, 
contudo, há uma sequência ininterrupta que se estende desde os resíduos 
mnêmicos não modificados das experiências e atos de pensamento afeti-
vos até os sintomas histéricos, que são símbolos mnêmicos dessas experi-
ências e pensamentos.” 

Importante notar que a disposição dos afetos entre os resíduos e 
os símbolos mnêmicos marca precisamente o caráter de transformação dis-
cursiva inerente à composição dos elementos intrínsecos ao psiquismo. Se 
a obra freudiana oferece subsídios para uma discussão de seus pressupos-
tos por vias bio-quantitativas, por outro lado, a aproximação para com os 
temas clínicos rapidamente reinsere o tema do afeto no âmbito das ope-
rações e transformações na ordem do discurso, seja na constituição dos 
fatos psíquicos, seja na formação dos sintomas. As “experiências e atos de 
pensamento afetivos”, indubitavelmente, deslocam o enfoque do registro 
concernente às supostas reduções energéticas e sua determinação quantita-
tiva dos fenômenos em questão para colocá-lo no seio das hipóteses acerca 
do trabalho psíquico de elaboração do material que lhe acomete. Trata-se, 
pois, da tarefa de composição, exercida pelo aparelho, de fazer com que as 
apresentações residuais – ou seja, formas rústicas de apreensão perceptiva 
– tornem-se figuras mais complexas de representação. Esta maneira de ali-
nhar o processo de formação do sintoma com uma abordagem discursiva 
do afeto é a tal ponto recorrente na teoria freudiana que podemos encon-
trá-la em diversos textos. Vejamos uma passagem de Inibições, sintomas e 
ansiedade, de Freud (1996e, p. 97), em que o afeto é delimitado nestes 
mesmos termos:

A angústia não é criada novamente na repressão; é reproduzida como 
um estado afetivo de conformidade com uma imagem mnêmica já 
existente. Se formos adiante e indagarmos da origem dessa angústia – 
e dos afetos em geral – estaremos deixando o domínio da psicologia 
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pura e penetrando na fronteira da fisiologia. Os estados afetivos têm-se 
incorporado na mente como precipitados de experiências traumáti-
cas primevas, e quando ocorre uma situação semelhante são revividos 
como símbolos mnêmicos.

Importante notar que a ressalva freudiana quanto à participação, 
ao lado do domínio psicológico, da ordem de fenômenos biofisiológica na 
formação dos afetos em geral – sendo a angústia colocada sob o mesmo 
mote – rapidamente dá lugar a uma definição processual do afeto, ressal-
tando novamente a transição dos resíduos mnêmicos – então citados como 
precipitados traumatizantes – a sua configuração enquanto símbolo. Por 
mais que este termo possa ter consequências epistemológicas complexas, 
e, em função disso, tenha dado origem a uma série de mal-entendidos e 
extrapolações teóricas das quais Lacan foi o maior crítico, a discussão então 
retomada por Freud é, uma vez mais, a do afeto como processo de inserção 
psíquica da intensidade dos fenômenos. 

O aspecto de “trauma”, unicamente compreensível dentro de uma 
dinâmica de espessura temporal e de maturação discursiva inerente à con-
cepção do “só-depois” – o Nachträglich freudiano – aponta nesta citação 
a incidência sobre o aparelho psíquico não de uma quantidade qualquer, 
de uma espécie de força indeterminada, mas, sim, de um abalo que de-
pende do sentido e de sua inclusão na história pessoal, em seu universo 
discursivo, para somente então constituir-se. Simultaneamente a este traço 
constitutivo, a retomada da experiência afetiva torna-se, portanto, menos 
suscetível a ser implicada nos processos de “descarga” do que propriamente 
no regime da sensibilidade aos símbolos, à memória, ao sentido e, sobre-
tudo, ao arranjo histórico que a eles foi possível no registro inconsciente. 

O resultado de tal abordagem do afeto é o que, nas palavras de 
Schneider (1998) deve ser compreendido como a não-oposição entre afeto 
e expressão verbal na transmutação do orgânico para a ordem propria-
mente afetiva. Isso porque, de acordo com Schneider (1993, p. 80), “[...] 
a expressão afetiva participaria, por si mesma, no que constitui a essência 
da linguagem.”. Segundo o enfoque que procuramos defender ao longo 
deste texto, a transmutação acima citada poderia ser mais bem compre-
endida no diálogo entre a teoria lacaniana e a semiótica tensiva, como 
temos apontado em trabalhos pregressos (BEIVIDAS; RAVANELLO, 
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2009, 2010). Quanto ao segundo ponto em destaque, o da participação 
do afeto na constituição da linguagem, pretendemos tomar a questão por 
outro enfoque. Para evitar suposições de prevalência (o afeto formando a 
linguagem, ou a linguagem dando vida ao afeto), apostamos na abordagem 
discursiva enquanto interdefinição imanente, ou seja, situar o ponto de vis-
ta econômico através do enfoque tensivo sobre o valor na mesma medida 
em que os processos de significação encontram aí sua precondição. Dito 
em outras palavras, o afeto pode ser compreendido enquanto participante 
fundamental da ordem de linguagem não como um elemento a ela exterior 
e oposto, mas sim, numa discussão rigorosa e imanente sobre a forma es-
sencial da linguagem através da rediscussão de seu aspecto de intensidade e 
valor. Desta forma, procuramos evitar a atitude definida criticamente por 
Hoffmann (2007) como cientificista, calcada nas palavres de Hoffmann 
(2007, p. 44), no “[...] desconhecimento do lugar e da função da lingua-
gem na relação do homem com o real.”

Da mesma forma em que podemos acompanhar o destaque de ele-
mentos para uma abordagem discursiva do afeto na teoria freudiana a par-
tir das hipóteses de atravessamento do corpo pelo discurso, sobretudo no 
que diz respeito aos pressupostos clínicos, as teses freudianas sobre o sonho 
igualmente oferecem subsídios para tal intuito. Não por acaso, os conceitos 
regentes de A interpretação dos sonhos (FREUD, 1996c), tais como os de 
condensação, deslocamento, censura, trabalho do sonho e, o objetivo principal 
da atividade onírica, a realização de desejo são intrinsecamente dependentes 
de uma abordagem discursiva. Certamente, elementos e hipóteses das vias 
de análise quantitativa e metafórica também estão presentes ao longo deste 
texto freudiano. No entanto, sua importância pode ser considerada secun-
dária em relação aos procedimentos discursivos concernentes à formação 
do sonho. Nele, o afeto desempenha a função de ponto de certeza quanto 
à ligação com o conteúdo latente. Vejamos a seguinte passagem de Freud 
(1996c, p. 661):

O sonho foi desprovido de afetos, desconexo e ininteligível, mas, en-
quanto ia produzindo os pensamentos que estavam por trás do sonho, 
dei-me conta de impulsos afetivos intensos e bem fundados; os pró-
prios pensamentos enquadraram-se imediatamente em cadeias lógicas 
em que certas representações centrais apareciam mais de uma vez.
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Seguindo o raciocínio acima, os impulsos afetivos atuam igualmen-
te na regência dos encadeamentos lógicos, na ordenação dos pensamentos. As 
facilitações, conceito relativo ao Projeto de uma psicologia científica de Freud 
(1996a), pode ser aqui revisto no caráter de agrupamento que o afeto coor-
dena sobre os conteúdos. Não apenas pela associação de características se-
melhantes, mas pelo traçado radical de linhas isotópicas que agregam seus 
elementos constituintes e fixam seus valores, posicionando-os uns em relação 
aos outros, em função do recorte intensivo que permitem no encadeamento 
do prazer e desprazer. Tido assim como um fio condutor na análise dos as-
pectos ligados à intensidade do discurso, o afeto exerce nas teses freudianas 
sobre os sonhos o encargo de garantia epistemológica. Sabemos estar pro-
gredindo na via correta, desde o evento freudiano que nos concedeu as bases 
da escuta analítica, na justa medida em que os afetos começam a aflorar. Da 
mesma forma, só podemos averiguar se uma interpretação toca no coração 
da verdade através dos seus fenômenos afetivos decorrentes.

Trata-se, então, da descarga de uma energia? Da expressão de uma 
descarga? Ou, visto pelo ângulo oposto, da resultante do complexo de sen-
tidos e intensidades, de significações, significados e tensões que fazem dos 
fenômenos afetivos testemunhas do caráter absolutamente pregnante da lin-
guagem nos fatos psíquicos? Na medida em que engaja o sujeito numa isoto-
pia, num encadeamento discursivo em tudo o que ele implica de intensidade 
e sentido, o afeto nos provê uma nova visada do procedimento terapêutico 
que nos foi legado por Freud e possível somente a partir da adoção da função 
da fala enquanto via privilegiada de acesso ao inconsciente.  

ConSideraçõeS finaiS

Reafirmamos, portanto, nossa aposta na possibilidade de uma 
abordagem discursiva para o conceito de afeto não como a defesa de mais 
uma ordem de fatos a ser somada à da representação7, mas sim, como 
7 Nos artigos sobre metapsicologia, especialmente em O Inconsciente, Freud (1996d) estabelece os con-
ceitos de representação e de afeto como os dois delegados psíquicos da pulsão. O texto faz menção, de 
forma crítica, às tentativas citadas ao longo do texto de tomar o conceito de afeto como a introdução de 
um referente biológico contraposto à linguagem, esta entendida como representação do mundo exter-
no. Ora, mesmo na obra freudiana esta suposta oposição entre matéria e linguagem não se sustenta na 
medida em que o conceito de representação divide-se em representação-coisa e representação-palavra, 
abrindo margem para uma perspectiva da linguagem enquanto estruturante dos fenômenos psíquicos, 
ao invés da simples apreensão de fatos externos. 
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fundamento inerente à constituição dos processos psíquicos conscientes 
e inconscientes. É deste modo que Freud insere o conceito de afeto no 
debate maior que se estende desde o Projeto a respeito das qualidades no 
acontecer psíquico. Vejamos o seguinte excerto de A Interpretação dos so-
nhos sobre o tema: 

Os processos de pensamento, em si próprios, carecem de qualidade, 
exceto pelas excitações prazerosas e desprazerosas que os acompanham 
e que, em vista de seu possível efeito perturbador sobre o pensamen-
to, têm de ser mantidas dentro de limites. Para que os processos de 
pensamento possam adquirir qualidades, eles se associam, nos seres 
humanos, com lembranças verbais, cujos resíduos de qualidade são 
suficientes para atrair para si a atenção da consciência e para adotar o 
processo de pensar de um novo investimento móvel oriundo da cons-
ciência. (FREUD, 1996c, p. 641-642).

 Como bem aponta David-Ménard (2000), mais do que as metáfo-
ra ou pressuposições energéticas, o ensino freudiano a respeito do incons-
ciente e seus processos tem como base a importância delegada ao prazer. 
O que a passagem acima exposta nos coloca de mais importante é, preci-
samente, que tanto o substrato para os investimentos móveis – ou seja, sua 
quantidade inserida no quadro do prazer – quanto os fatos elementares do 
pensamento humano – sua qualidade – devem manter relação intrínseca 
com os componentes rudimentares da linguagem. Neste sentido, buscar a 
delimitação de uma abordagem discursiva para o afeto torna-se plenamen-
te admissível, para não dizer desejável. 

Para concluir, lembramos o exame feito por Dör (1993, p. 02, grifo 
do autor) sobre o mesmo tema do sonho, fazendo nossas as suas palavras:

Encontramos, assim, uma das prescrições freudianas mais fundamen-
tais, que aparece na entrada do edifício analítico: ‘o sonho é a via 
real que leva ao inconsciente’. Mas est WIDLÖCHER, D. (1986) 
Métapsychologie du sens. Paris: PUF. A prescrição só tira sua eficácia 
na medida em que o sujeito é encaminhado a sustentar um ‘discurso’ 
com referência ao seu sonho. É o discurso que é a via real. Sem ele, não 
haveria decodificação possível para a passagem-ao-ato do inconsciente. 
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Se o discurso é a via real aberta por Freud, condição essencial para 
a descoberta do inconsciente e de seus processos, certamente não haveria 
de ser diferente quanto ao afeto.
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introdução

O neurocientista estoniano-estadunidense Jaak Panksepp (1943-
2017) notabilizou-se pelo estudo das emoções básicas em mamíferos, mo-
tivado em compreender a natureza das emoções e suas relações com os 
distúrbios psíquicos humanos. Ele defendeu que essas emoções são geradas 
no encéfalo em regiões subneocorticais, concentradas no sistema límbi-
co, evolutivamente antigas e, portanto, presentes em todos os mamíferos.1 
Segundo ele, essas regiões são responsáveis pela produção dos aspectos fi-
siológicos, comportamentais e afetivos (versão sentida ou vivenciada de 
um processo emocional). Em sua pesquisa, Panksepp identificou sete “sis-
temas afetivos” relacionados aos sentimentos primários de busca/expecta-
tiva (SEEKING), fúria (RAGE), medo/ansiedade (FEAR), impulso sexual 

1 O encéfalo (em inglês, brain) congrega o cérebro (cerebrum) propriamente dito (ou prosencéfalo, 
consistindo do telencéfalo, que inclui o córtex, a amígdala e os núcleos da base, e o diencéfalo, que 
inclui o tálamo, hipotálamo e glândula pineal), o cerebelo e o tronco encefálico (que inclui o mesencé-
falo, a ponte e o bulbo raquidiano). Já o córtex cerebral divide-se no neocórtex (ou isocórtex, com seis 
camadas de células) e no alocórtex (com três ou quatro camadas). O alocórtex divide-se no arquicórtex 
(hipocampo), no paleocórtex (ligado ao sistema olfatório) e no perialocórtex (regiões de transição). O 
sistema límbico não é uma região com definição consensual. Pode ser considerada uma região subneo-
cortical, envolvendo alocórtex, amígdala, núcleos da base e regiões do diencéfalo e do mesencéfalo. Por 
incluir regiões do mesencéfalo, como a área ventral tegmental (VTA) e a substância cinzenta periaque-
dutal (PAG), o sistema límbico não está inteiramente contido no cérebro. 
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(LUST), cuidado (CARE), pânico/tristeza (PANIC/GRIEF) e a alegria da 
brincadeira (PLAY).2 

A concepção de Panksepp foi classificada, pelas psicólogas Gendron 
e Barrett (2009), como parte de uma das três grandes tradições da histó-
ria das teorias das emoções denominada perspectiva das emoções básicas. 
Segundo esta visão, um conjunto de emoções básicas já está disponível 
ao nascer, e cada uma delas é automaticamente estimulada por objetos e 
eventos no mundo, em indivíduos de diferentes culturas humanas e de 
diferentes espécies animais. Essa tradição remonta a Darwin (2009), em 
1872, e inclui cientistas como Allport (1922), Cannon (1927), Tomkins 
(1962), Izard (1971), Ekman (1972) e Panksepp (1998). Gendron e 
Barrett (2009) ressaltam que a maioria desses modelos caracteriza a expe-
riência ou o aspecto psicológico da emoção como algo acionado por ela e, 
portanto, como um fenômeno exterior à própria emoção. Uma exceção 
citada pelas autoras é o modelo de Panksepp que situa a experiência da 
emoção no centro do episódio emocional.  

Uma das duas outras tradições mencionadas por Gendron e 
Barrett (2009) é a “teoria da avaliação” (appraisal theory). Segundo esta, 
as emoções não têm apenas uma base biológica e são despertadas em situ-
ações especiais, mas envolvem, também, uma “interpretação significativa” 
feita pelo indivíduo a respeito de um objeto ou evento no mundo, sendo, 
portanto, um estado intencional. Tal avaliação geralmente é automática, 
e pode não ser acessível à consciência. Nesta tradição, encontram-se Irons 
(1897), Arnold (1960) e Frijda (1986). Enquanto a perspectiva das emo-
ções básicas se caracteriza por um viés biológico/inato, a teoria da avaliação 
se enquadra em um viés cultural/adquirido. 

A terceira tradição mencionada por Gendron e Barrett (2009, p. 
317-319), na nota 4 da paginação citada, é a que elas próprias defendem, 
qual seja, o “construtivismo psicológico”. Esta perspectiva considera a pos-
sibilidade de a emoção ser decomposta em estados psíquicos primitivos, 
presentes também em outros estados mentais, como o estímulo senso-
rial ou o sentimento subjetivo (afeto). Nesta tradição, incluem-se Wundt 
(1896), Schachter e Singer (1962). 

2 Os termos que designam os sentimentos primários são grafados por Panksepp com letras maiúsculas 
para diferenciar dos usos comuns da psicologia popular, que se relacionam com as emoções de processo 
terciário – emoções mais cotidianas e entrelaçadas à cognição. 
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Outra classificação proposta na literatura para as teorias das emoções 
é a do filósofo Johnson (2015). Ele distingue três categorias de teorias das 
emoções. A primeira categoria é constituída pelas “teorias evolucionárias”, 
que procuram entender as emoções como adaptações biológicas, como feito, 
por exemplo, pela psicologia de Cosmides e Tooby (1990). A segunda cate-
goria é composta pelas teorias sociais e culturais, que incluem o “construti-
vismo social” de James Averill (1980). A terceira grande categoria compõe-se 
pelas “teorias do processo emotivo”, com uma subdivisão interessante: (a) As 
“teorias cognitivistas”, nas quais o episódio emocional é definido por pro-
cessos cognitivos. Nessa subcategoria, há versões como a teoria da avaliação 
dos psicólogos (vista acima) e as “teorias de juízo” de filósofos como Robert 
Solomon (1977) e Nussbaum (2004), para quem o que constitui a raiva, 
por exemplo, é um juízo de que fui insultado ou ofendido. (b) As “teorias 
não-cognitivistas”, por sua vez, rejeitam que avaliações ou juízos façam parte 
do processo emotivo propriamente dito e incluem as teorias das emoções bá-
sicas, como a de Ekman (1972) e a da filósofa Robinson (2004). (c) Por fim, 
as “teorias de retroalimentação somática” (somatic feedback) defendem que 
cada emoção tem um conjunto próprio de respostas corporais. A concepção 
clássica de James (1884) e, mais recentemente, a do neurocientista Damásio 
(1996) e a do filósofo Jesse Prinz (2004) são as teorias somáticas representan-
tes escolhidas por Johnson. 

Panksepp não figura na classificação de Johnson, mas, se estivesse, 
poderia inaugurar o ramo da “neurociência afetiva”. Apesar de o filósofo 
William James ter sido uma forte referência teórica para muitos neurocien-
tistas das emoções, Panksepp discordou da ideia de que sentimentos emo-
cionais são “leituras” cognitivas das emoções. Examinaremos um pouco 
mais essas teorias na seção 2. 

O objetivo do presente artigo é apresentar o trabalho de Jaak 
Panksepp e entender a divergência entre ele e António Damásio, no que 
diz respeito à formação dos sentimentos. Segundo esses autores, a gênese 
da consciência está ligada à formação dos sentimentos, que são a consci-
ência das emoções. Feito isso, compara-se o ponto de vista metafísico de 
Panksepp com o materialismo observacional, abordagem que interpreta a 
consciência como observação do encéfalo.
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1 jaaK PanKSePP: BreVe Biografia 

Panksepp nasceu em 1943 na República da Estônia (ocasião em 
que esta era ocupada pela Alemanha). No ano seguinte ao seu nascimen-
to, sua família fugiu da invasão soviética para a Alemanha, de onde mi-
grou para os Estados Unidos aos 7 anos. Influenciado por debates sobre 
filosofia da mente, optou pela carreira da psicologia, graduando-se na 
Universidade de Pittsburgh, em 1965. Seus estudos de pós-graduação 
foram realizados na Universidade de Massachusetts, com doutorado em 
Psicologia Fisiológica (hoje Neurociência Comportamental) sob a orien-
tação de Jay Trowill (1939-1983), que tinha uma visão behaviorista mode-
rada. Panksepp já havia percebido  que suas expectativas em compreender 
as desordens emocionais e a natureza dos afetos não seriam tão facilmen-
te atendidas devido ao interesse exclusivo nos aspectos comportamentais 
da Psicologia behaviorista de sua época. Por isso, a mudança de área e de 
orientador proporcionaram a liberdade necessária para ele desenvolver um 
estudo próprio em torno do tema da “recompensa por auto-estimulação”, 
para o qual ele fez contribuições relevantes. Como objeto de estudo para 
sua tese, Panksepp (2010) examinou como a estimulação elétrica de certas 
regiões cerebrais afeta o comportamento agressivo em roedores. Com isso, 
ele voltou sua atenção às regiões subneocorticais, concentradas em tor-
no do sistema límbico. Ao constatar que essas regiões eram substrato dos 
mecanismos de agressão, suspeitou que também poderiam ser de outras 
emoções, como uma espécie de “fundação dos afetos humanos”. 

Após alguns anos de pós-doutorado, na Inglaterra e nos EUA, 
Panksepp foi convidado para lecionar na Bowling Green State University, 
em Ohio, onde logo passou a se concentrar em pesquisas sobre “apego” 
e “ligação social”. Com um grupo de estudantes sob sua orientação, ma-
peou o sistema encefálico e identificou a neuroquímica envolvida no “es-
tresse da separação”, afeto que posteriormente denominou pânico/tristeza 
(PANIC). Sua investigação em apego social foi possivelmente influenciada 
pelo estudo da identificação de novos receptores opiáceos do encéfalo, na 
década de 1970. Isso ocorreu antes mesmo de conhecer mais detidamente 
o trabalho de John Bowlby (1907-1990), que ficou amplamente conheci-
do por sua teoria sobre “apego humano”, a partir de estudos de crianças 
privadas do contato maternal, confira em Zachar (2012). 
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Entre as décadas de 1960 e 1970 surgia, na Psicologia estaduni-
dense, a perspectiva cognitivista, que se traduzia no aumento do interesse 
nos estudos da mente, da introspecção e da emoção humana. Com isso,  
Panksepp e muitos pesquisadores que trabalhavam com outras espécies fi-
caram à margem da corrente principal. Além disso, a área da Neurobiologia 
da Emoção só foi alavancada com o desenvolvimento do mapeamento ce-
rebral, ocorrido durante a década de 1990, com a aplicação das técnicas de 
utilização de imagens cerebrais. Os recursos financeiros federais destina-
vam-se majoritariamente aos estudos da Neurociência Comportamental, 
cujos pesquisadores eram originários do behaviorismo e opunham-se a 
qualquer tema de pesquisa ligado à subjetividade animal, imediatamente 
rotulada como erro antropomórfico.  

Com a Neurociência Cognitiva, Panksepp compartilhava o in-
teresse pela subjetividade, mas sofria a resistência dos pesquisadores que 
trabalhavam com humanos. Com a Neurociência Comportamental, com-
partilhava algumas técnicas e o domínio em modelos animais, mas não o 
interesse exclusivo pelo comportamento. Panksepp, então, resolveu criar a 
sua própria área de estudo – a “Neurociência Afetiva” – pela qual ele se des-
tacou, com suas pesquisas de afetos animais e as consequentes implicações 
nos estudos dos sentimentos humanos. 

Em 1988, Panksepp foi premiado com um alto grau de reconheci-
mento profissional ao receber o título de “Eminente Professor de Pesquisa” 
(Distinguished Research Professor) de Psicobiologia, na Bowling Green. 
Porém, alguns acontecimentos de ordem pessoal afastaram-no tempora-
riamente do trabalho: a morte de sua filha, a depressão e o câncer. Mas 
foi justamente nessa década de 1990, tentando entender o transtorno de-
pressivo, que investigou as fontes da estabilidade emocional, levando-o a 
desenvolver uma pesquisa que lhe renderia algum prestígio profissional. 
Ele descobriu a importância dos afetos positivos e da alegria envolvida na 
brincadeira, no jogo, e as “vocalizações” ultrassônicas emitidas por ratos, 
análogas ao riso humano.  

Desenvolveu um trabalho em cooperação com o bioquímico Joe 
Moskal, na Northwestern University, localizada na região de Chicago, 
onde também foi professor adjunto de Psicologia. Foi também chefe da 
pesquisa em Neurociência Afetiva do Chicago Institute for Neurosurgery 
and Neuroresearch and Falk Center for Molecular Therapeutics. 
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Convidado pelo psicanalista e professor de neuropsicanálise Mark 
Solms, Panksepp integrou o quadro editorial da Neuropsychoanalysis e 
colaborou com uma visão alternativa à teoria psicanalítica das emoções. 
Panksepp foi mais influenciado por Walter Hess e Paul MacLean do que 
por Freud, que defendiam que não só as motivações, mas também as emo-
ções seriam processadas no sistema límbico, conforme Zachar (2012).

Em 2006, Panksepp assumiu a Cadeira Dotada Bailey da Ciência 
do Bem-Estar Animal, no Colégio de Medicina Veterinária da Universidade 
do Estado de Washington, onde permaneceu até a sua morte em 18 de 
abril de 2017, devido ao câncer contra o qual lutou por muitos anos.  

Sua obra ficou registrada em centenas de artigos científicos e, prin-
cipalmente, em dois livros, nos quais reúne suas pesquisas, as de outros 
pesquisadores e suas hipóteses teóricas desenvolvidas ao longo de toda a 
sua vida: Affective neuroscience: the foundations of human and animal emo-
tions (PANKSEPP, 1998) e The archaeology of mind: neuroevolutionary ori-
gins of human emotions (PANKSEPP; BIVEN, 2012), este último publi-
cado em conjunto com a psicóloga Lucy Biven. Postumamente, em 2018, 
foi publicado The emotional foundations of personality: a neurobiological and 
evolutionary approach, um livro de Panksepp com Kenneth L. Davis.

2 referênCiaS de PanKSePP 

No início do século XX, o filósofo e psicólogo estadunidense 
William James (1842-1910) e o médico dinamarquês Carl Georg 
Lange (1834-1900) propuseram, independentemente, uma teoria 
que definia emoções como leitura mental de processos fisiológicos. 
Em outras palavras, as emoções seriam o resultado da avaliação cog-
nitiva de mudanças corporais desencadeadas após a percepção de um 
estímulo. James e Lange queriam se contrapor ao senso comum de 
sua época que entendia que após a percepção de um estímulo (por 
exemplo, a visão de um bicho de estimação morto) haveria uma 
etapa na qual uma “afecção mental” ocorreria (a tristeza), e que essa 
afecção então suscitaria as respostas somáticas (o choro). A “teoria de 
feedback somático”, como também ficou conhecida a Teoria James-
Lange, inverte as explicações cotidianas sobre as ações humanas, de 
tal modo que corresponderia dizer que, de acordo com James (1884, 
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p. 190) “[...] sentimos pena porque choramos, raiva porque ataca-
mos, medo porque trememos.”. Outra implicação dessa teoria é que 
a cada emoção particular (medo, raiva etc.) deveria corresponder um 
padrão específico de respostas fisiológicas. 

A Teoria James-Lange foi duramente criticada pelos 
estudiosos do cérebro, como, por exemplo, Cannon (1871-1945), 
fisiologista de Harvard, que publicou um artigo com comentários 
críticos a respeito da Teoria James-Lange (CANNON, 1927). 
A argumentação de Cannon baseou-se em testes experimentais 
que atestavam reação emocional (de raiva) após transecção do 
prosencéfalo e desconexão total das estruturas acima do hipotálamo 
posterior em gatos. Nesse artigo, ele também apresentou sua teoria 
alternativa, baseada nos processos talâmicos, que ficou conhecida 
posteriormente como “Teoria de Cannon-Bard”, devido ao trabalho 
em conjunto com seu aluno Phillip Bard (1898-1977). Os pontos 
principais concentram-se em torno de três ideias. (1) A separação 
total das vísceras (ou seja, os órgãos internos do corpo) do sistema 
nervoso central não altera o comportamento emocional. (2) As 
vísceras são estruturas relativamente insensíveis e, frequentemente, 
mudanças viscerais semelhantes acompanham estados emocionais 
distintos. (3) As mudanças viscerais são muito lentas para serem 
uma fonte de sentimento emocional e a indução artificial (e.g.: 
injeções de adrenalina) das mudanças viscerais típicas de emoções 
não produzem emoções (PANKSEPP, 1998).

A Teoria Cannon-Bard deu forte ênfase aos processos ence-
fálicos, principalmente os talâmicos. Atualmente, sabe-se que outras 
estruturas cerebrais como a amígdala e o hipotálamo, por exemplo, 
parecem ser mais emocionalmente relevantes. Mas o mais significa-
tivo de sua teoria foi afirmar a geração de emoções no encéfalo, pelo 
encéfalo, como função intrínseca desse órgão. Dizer que as emoções 
são função intrínseca do encéfalo significa que elas são iniciadas no 
encéfalo, onde são desencadeados diversos mecanismos que vão pro-
duzir respostas viscerais, comportamento e um sentimento emocio-
nal. Dizer que a emoção é função intrínseca do encéfalo é, de certa 
forma, negar que o sentimento da emoção seja uma “interpretação” 
ou uma “percepção” de mudanças ocorridas no corpo. Mas será que o 
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afeto ou sentimento pode ser visto como uma observação de processos 
encefálicos? Voltaremos a esta questão na seção 8. 

Outro pesquisador de grande influência nas ideias de Panksepp 
foi o médico e neurocientista estadunidense Paul MacLean (1913-2007), 
autor da teoria do “encéfalo triúno”. Tal teoria tenta explicar o desenvolvi-
mento encefálico pela sobreposição evolutiva de três camadas de cérebros – 
reptiliano, paleomamífero e neomamífero, confira Cory Júnior e Gardner 
Júnior (2002) e Newman e Harris (2009). A camada mais antiga, o en-
céfalo reptiliano (que na verdade teria surgido antes dos répteis), produz 
as ações motoras instintivas dos animais e, também, segundo Panksepp 
(1998) emoções primitivas e alguns aspectos de medo, agressão e sexua-
lidade. Os núcleos da base estruturam o encéfalo reptiliano, incluindo o 
núcleo caudado, globo pálido, núcleo accumbens, núcleo entopeduncular, 
área ventral tegmental (VTA) e substância negra.  

Sobreposto ao reptiliano, situa-se o cérebro paleomamífero ou o 
sistema límbico3, que incrementa as emoções de medo e raiva do encéfalo 
reptiliano e produz as emoções sociais. O sistema límbico é responsável 
por valores sociais e pelo apego, e interage intimamente com os órgãos 
viscerais. Foi inicialmente identificado por suas relações com o nervo ol-
fativo e por isso chamado de “rinencéfalo”. Depois de MacLean, o rinen-
céfalo passou a ser chamado de “sistema límbico” e hoje é sinônimo de 
“encéfalo emocional”. Segundo Panksepp, as áreas principais envolvidas 
no sistema límbico são: amígdala, hipocampo, área septal, área preótica, 
hipotálamo e área central cinzenta do mesencéfalo (PAG). Essas regiões são 
fundamentais na elaboração dos processos emocionais característicos das 
espécies mamíferas. Elas fornecem controle modulador sobre os comporta-
mentos do encéfalo reptiliano e ajudam a gerar comportamento pró-social, 
incluindo nutrição materna e os comportamentos de cuidado associados, 
vocalizações de estresse de separação, brincadeira e várias outras formas de 
competição e de sociabilidade. 

Acima do cérebro mamífero, aparece mais tardiamente na evolu-
ção uma terceira camada, a neomamífera, que é uma forma mais complexa 
de córtex, também chamado neocórtex, envolvido nos processos cogniti-

3 O “lobo límbico” foi descrito por Paul Broca em 1878 e James Papez sugeriu, em 1937, que a expe-
riência emocional é baseada nas conexões que ligam o hipotálamo ao lobo límbico.
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vos superiores. As áreas neocorticais compartilham a mesma disposição de 
ligações, em colunas cilíndricas. Cada área do córtex é especializada em 
processar certos tipos de informação, e cada camada de célula dentro de 
uma coluna interage com outras áreas do encéfalo. 

Os pesquisadores acima examinados foram as principais referências 
para a formulação das ideias de Panksepp. A seguir, serão apresentados os 
sete sistemas afetivo-emocionais, o cerne da sua contribuição ao estudo das 
emoções. Mas antes disso, é necessário conhecer alguns de seus conceitos 
mais relevantes, bem como a estrutura do método que ele baseou sua neu-
rociência afetiva.

3 PrinCiPaiS ConCeitoS e método  

Os sistemas encefálicos que Panksepp estudou, cada um deles, 
está envolvido na produção de uma emoção básica ou “primária”, também 
denominada “universal” por alguns pesquisadores, como Damásio (2000, 
2011)4. O funcionamento de cada um desses sistemas envolve três aspectos 
distintos: comportamental, fisiológico e afetivo.  

O comportamento é o aspecto da emoção relacionado à ação ou 
ao movimento, pelo qual o indivíduo lida ou soluciona um problema re-
levante à sua sobrevivência. Por exemplo, um animal ao se deparar com 
seu predador é tomado pela emoção de medo, também denominada “an-
siedade antecipatória” por Panksepp. O medo pode ser entendido como 
uma estratégia evolutivamente desenvolvida que capacita o animal a fugir 
ou evitar situações ameaçadoras à sobrevivência. De acordo com os riscos 
envolvidos, o comportamento pode ser “lutar ou fugir” (fight-or-flight) ou 
“congelar” (freeze).  

Paralelamente a este comportamento, ocorrem mudanças fisio-
lógicas específicas, correspondentes à emoção de medo, que se iniciam 
no encéfalo, mais precisamente, num percurso que vai da amígdala até a 
substância cinzenta periaquedutal (PAG). Alguns neurotransmissores são 
liberados, como o neuropeptídeo Y, que, por exemplo, reduz a percepção 

4 Panksepp adota, mais frequentemente, “emoção primária” ou “emoção de processos primários”, por-
que sugere a precedência evolutiva dessas emoções, evitando os outros dois vocábulos, “básica” e “uni-
versal” com significados mais problemáticos. 
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de dor, e o hormônio (ou fator) liberador de corticotrofina, envolvido em 
respostas ao estresse. O sistema nervoso simpático é acionado, acelerando 
o ritmo do coração, da respiração e aumentando o tônus muscular, o que 
habilita o animal à fuga.

O aspecto afetivo relaciona-se ao sentimento ou à consciência de 
um estado, que no caso de uma emoção é “afeto emocional”, para distin-
guir de outros afetos primários, como veremos mais à frente. Em outras 
palavras, o afeto emocional é a vivência ou a experiência da emoção, que 
em nosso exemplo é o afeto de medo ou “sentimento primário” de medo. 
Diferente de Panksepp, muitos neurocientistas das emoções são ainda for-
temente influenciados pelo paradigma behaviorista, e não reconhecem, ou 
simplesmente não investigam, os afetos emocionais em outros mamíferos 
(PANKSEPP; BIVEN, 2012).

As regiões subneocorticais que são o substrato dos diversos sis-
temas afetivos localizam-se na linha mediana e ventral do encéfalo. Mais 
estritamente, tais regiões compreendem uma área que vai desde o mesen-
céfalo, especialmente a já mencionada PAG, até outras áreas do sistema 
límbico, sendo que as regiões cerebrais superiores proporcionam controle 
às respostas emocionais. Esses sistemas são compostos de estruturas ence-
fálicas e substâncias químicas similares (ou homólogas) entre as espécies de 
mamíferos testadas. 

Apesar de Panksepp ter se detido na pesquisa empírica dos siste-
mas de emoções de processos primários, há ainda as emoções de segundo 
e terceiro níveis. Seguem abaixo os estágios de controle emocional-afetivo, 
apresentados por Panksepp e Biven (2012, p. 10): 

1. Processo primário – afetos primordiais básicos (subneocorti-
cais), que podem ser: (i) afetos emocionais; (ii) afetos homeos-
táticos; (iii) afetos sensórios. 

2. Emoções de processo secundário (aprendizagem via núcleos da 
base): (i) condicionamento clássico; (ii) condicionamento ins-
trumental e operante. (iii) hábitos comportamental e emocional. 

3. Afetos terciários e funções de consciência neocortical (i) 
Funções cognitivas executivas: pensamentos e planejamentos 
(córtex frontal). (ii) Ruminações emocionais e regulações (re-
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giões mediais frontais). (iii) “Livre-arbítrio” (funções superio-
res de memória de trabalho).

No primeiro nível, ocorrem os processos primários dos “afetos 
primordiais”, que Panksepp e Biven (2012, p. 13) também denominam 
“sentimentos afetivos brutos” (raw affective feelings). Os afetos primordiais 
podem ser “emocionais”, “homeostáticos” ou “sensórios” e ocorrem em 
regiões subneocorticais. Lembremos que os afetos emocionais são um dos 
aspectos das emoções, sendo o comportamento e as respostas fisiológicas 
as outras características emocionais. Os afetos homeostáticos são produ-
zidos em processos de interocepção, pelos quais estados de necessidade e 
perturbações corporais são aferidos. Exemplos desses afetos são a fome e a 
sede, que indicam a necessidade de repor glicose e água, respectivamente, 
no organismo. Os afetos sensórios são produzidos, de um modo geral, a 
partir dos exterorreceptores e refletem a apreensão de objetos e situações do 
mundo através dos sentidos.  

É bem estabelecido o conhecimento de regiões neocorticais envol-
vidas no processamento sensorial, porém, há estudos com evidências de 
visão em animais decorticados logo ao nascer, o que sugere que as regiões 
subcorticais bastariam para gerar, pelo menos, alguma visão. E há, tam-
bém, alguns estudos sobre circuitos neurais empregados na audição loca-
lizados em regiões mais antigas (colículo inferior) do que os utilizados na 
visão subcortical (colículo superior). Isso parece ajudar a explicar o fato de 
a audição ser um sentido “mais emocional” do que a visão (PANKSEPP; 
BIVEN, 2012; MERKER, 2007). 

No segundo estágio de controle emocional-afetivo, Panksepp nega 
a ocorrência de afetos, o que quer dizer que alguns mecanismos de aprendi-
zagem acontecem de forma inconsciente. No nível terciário, os afetos ocor-
rem com a consciência plena, pela ativação da região neocortical. Panksepp 
e Biven (2012) defendem que, ao nascer, o neocórtex é como uma “tábula 
rasa” e com o passar do tempo, as experiências vividas paralelamente ao de-
senvolvimento de novas relações entre os neurônios neocorticais propiciam 
ao indivíduo a aquisição de novas habilidades. 
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Damásio (1996) apresenta uma concepção próxima à de Panksepp, 
apesar de não o citar ainda5. Ele também distingue entre emoções primá-
rias, semelhantes aos afetos emocionais primários de Panksepp, e “emoções 
secundárias” (DAMÁSIO, 1996), que são equivalentes aos afetos terciários 
do cientista estoniano. Voltaremos a este ponto na seção 7.

As disputas travadas entre os estudiosos das emoções são oca-
sionadas, muitas vezes, devido à confusão gerada a partir dos diferentes 
níveis de complexidade dos processos emocionais. Os pesquisadores das 
emoções humanas lidam com os níveis secundário e terciário, e os das 
emoções básicas, que, em geral, trabalham com modelos animais, lidam, 
em princípio, com o nível primário. Conforme Panksepp, os pesquisa-
dores que se concentram apenas nas expressões corporais e faciais, como 
Darwin e Ekman, por exemplo, e, ainda, sem o estudo minucioso do en-
céfalo, não teriam condições adequadas para compreender integralmente 
o fenômeno das emoções.  

As abordagens neurocientíficas das emoções, inclusive em alguns 
livros didáticos, enfatizam a distinção entre “emoção” e “sentimento” 
Confira Lent (2008, p. 714) e Kandel, Schwartz e Jesell (2014, p. 938-
951). Nessas perspectivas, a emoção refere-se às respostas fisiológicas que 
envolvem “comportamento emocional” e “respostas viscerais autonômi-
cas”, e o sentimento é o aspecto sentido da emoção, seu estado mental 
ou psicológico. Mas o problema de algumas dessas abordagens, segundo 
Panksepp, consiste em pensar que o “sentimento” seja formado poste-
riormente à emoção (teoria de read-out). E, de fato, a linha divisória da 
consciência, para alguns cientistas, situa-se entre emoção e sentimento. 
Isso ocorre por acreditarem que a consciência da emoção exige a ativa-
ção de regiões cerebrais superiores, neocorticais, além daquelas nas quais 
ocorrem as emoções. 

No caso de Damásio, por exemplo, a linha da consciência mu-
dou ao longo de sua obra. Em seu último livro, o neurocientista portu-
guês aproximou-se mais do pensamento de Panksepp, que defende, assim 
como Merker (2007), a existência de consciência já ao nível primário – a 
“consciência afetiva”. Na obra de Panksepp, o termo “afeto” (affect) parece 
ser estrategicamente empregado para refletir uma complexidade primária, 

5 Damásio fará referência a Panksepp a partir do seu segundo livro, O mistério da consciência (2000).
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comparada à terciária dos “sentimentos” (feeling), que seriam os afetos en-
trelaçados à cognição.  

O estudo das emoções básicas por comparação entre os animais 
humanos e não-humanos pode ser fonte de informações relevantes a res-
peito da vida afetiva das espécies estudadas. Panksepp sugere que a chave 
disso é levar em conta as homologias neuroanatômicas e neuroquímicas 
entre as espécies comparadas. Assim, os três aspectos das emoções – com-
portamento, fisiologia e afeto – podem ajudar a compor uma metodolo-
gia de trabalho que Panksepp denomina de “triangulação” (PANKSEPP, 
1998, p. 30; PANKSEPP; BIVEN, 2012, p. 23-25). Tal método concilia 
observação e inferência, da seguinte forma: (i) as evidências do compor-
tamento emocional são observadas experimentalmente; (ii) as respostas 
fisiológicas da emoção em questão são medidas com técnicas específicas, 
como a eletroencefalografia (EEG), exame do tecido encefálico, batimen-
tos cardíacos, dosagem hormonal etc; (iii) os afetos emocionais humanos 
são descritos em entrevistas pessoais ou por escrito. No caso dos outros 
animais, é possível inferir seus afetos comparando seus dois outros aspec-
tos aos dos humanos, tendo como referência os relatos correspondentes ao 
afeto sentido, pelos humanos. 

A seguir, veremos quais mecanismos neurais caracterizam necessa-
riamente uma emoção, aspecto especialmente importante para compreen-
der a posição materialista do neurocientista.  

4 CaraCterização doS SiStemaS emoCionaiS de ProCeSSo Primário 

Segundo Panksepp, as emoções precisam ser compreendidas por 
suas funções adaptativas, mais do que simplesmente por constituir respos-
tas a estímulos. O neurocientista caracteriza as emoções como “processos 
psiconeurais” que exercem grande influência nas ações interativas entre 
animais, humanos e não-humanos, em situações particularmente relevan-
tes à sobrevivência. O traço afetivo e peculiar de cada emoção exprime no 
indivíduo os valores intrínsecos dessas interações, envolvendo marcas de 
prazer ou desprazer, na medida em que o contato facilita ou dificulta a ma-
nutenção da vida. Os afetos qualificam as novas informações que surgem 
na relação com o mundo, e ajudam a recuperá-las em ocasiões posteriores. 
Porque esses afetos são pré-reflexivos, não há a mediação do pensamento e, 
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assim, possibilitam decisões rápidas. Os sistemas neurais subjacentes estão 
em conexão permanente com as funções vitais do organismo, medindo 
e ajustando constantemente sua homeostasia no relacionamento com o 
meio (PANKSEPP, 1998).

As características neurais que evidenciam os sistemas emocionais 
básicos são: (1) Alguns poucos estímulos sensórios ativam, incondicional-
mente, certos circuitos neurais. (2) Ocorrem respostas instintivas com-
portamentais características, com ativação ou inibição de ações motoras e 
mudanças autonômico-viscerais concomitantes. (3) Durante uma emoção, 
outros estímulos sensórios, condicionados, que seguem para regiões ence-
fálicas superiores, são avaliados e modulados pelos circuitos emocionais. 
(4) A atividade neural do sistema emocional ultrapassa o tempo do estí-
mulo, o que evidencia que o sistema pode retroalimentar-se (feedback). 
(5) Áreas corticais superiores, principalmente o córtex frontal, modulam a 
atividade do sistema emocional, ativando-o ou inibindo-o. (6) Os sistemas 
emocionais controlam e modificam as funções cerebrais superiores, como a 
tomada de decisão. (7) O sistema como um todo gera sentimentos afetivos 
distintos (PANKSEPP, 1998; PANKSEPP; BIVEN, 2012).

 

5 oS SiStemaS emoCionaiS  

Panksepp identificou e estudou sete tipos diferentes de sistemas 
afetivos emocionais concentrados em regiões encefálicas subneorticais ho-
mólogas entre os mamíferos. Tais sistemas são relacionados a sentimen-
tos primários de busca/expectativa (SEEKING), raiva (RAGE), medo 
(FEAR), impulso sexual (LUST), cuidado (CARE), tristeza (GRIEF) e a 
alegria da brincadeira social (PLAY), a seguir descritos.

o SiStema SeeKing (BuSCa/exPeCtatiVa) 

O sistema SEEKING é considerado por Panksepp o mais impor-
tante dos sistemas emocionais primários, porque capacita o indivíduo a 
explorar o ambiente e a buscar recursos importantes à sobrevivência. Esse 
sistema é historicamente denominado “sistema de recompensa encefáli-
co” e foi descrito por James Olds & Peter Milner em 1954, após observa-
rem o fenômeno de ratos empenharem-se intensamente, até a exaustão, 
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pela estimulação elétrica de uma região cerebral conhecida como área 
“MFB-LH” (iniciais de “medial forebrain bundle-lateral hypothalamic 
area”, ou “área hipotalâmica feixe-lateral medial do prosencéfalo”). Essa 
área é constituída por feixes de neurônios, principalmente dopaminérgi-
cos6, que ligam regiões centrais do mesencéfalo até as regiões do córtex, 
mais superiores em humanos. 

Esse achado despertou a curiosidade de muitos cientistas, que pas-
saram a investigar o fenômeno, inclusive Panksepp que já em sua pesquisa 
de doutorado (2010, p. 251) concluiu que a área MFB-LH correspondia a 
um “sistema emocional unificado” de incentivo sem uma meta específica, 
que provocava a busca por todas as recompensas e, gradualmente, com a 
aprendizagem, estimulava também as expectativas por todas as recompen-
sas. Outra contribuição importante de Panksepp e colegas ao tema são as 
evidências de que pistas que predizem a estimulação encefálica aumentam 
o número de vocalizações ultrassônicas de 50 KHz em ratos adultos.  Esse 
achado embasou sua hipótese de que esse tipo de expressão marca um 
estado de antecipação de recompensa, o que pode ajudar na identifica-
ção de estados afetivos positivos em ratos (BURGDORF; KNUTSON; 
PANKSEPP, 2000).

A emoção de busca/expectativa precede a fase em que a homeos-
tase do organismo começa a ser restaurada ou quando certa satisfação é 
alcançada. Na fase de satisfação, os disparos dos neurônios da área MFB-
LH diminuem radicalmente. O animal satisfeito cai no sono, em contraste 
com o estado de euforia gerado pela ativação de MFB-LH (PANKSEPP; 
BIVEN, 2012). Os estímulos que excitam o sistema SEEKING caracteri-
zam-se principalmente pela novidade. O sistema permanece ativo enquan-
to houver novos eventos e cessa sua atividade quando o animal se acostuma 
a eles – fase de “habituação” (PANKSEPP; BIVEN, 2012). 

Dentre os sete sistemas emocionais identificados por Panksepp, é 
plausível supor que SEEKING seja o mais antigo na evolução das espécies, 
porque capacita o indivíduo a se movimentar para obter recursos. Ele pa-
rece funcionar como uma base a partir do qual surgem os outros sistemas 
emocionais, já que todos precisam de propriedades motoras, específicas 
para cada emoção: fugir em busca de segurança é uma possibilidade quan-

6 Ou seja, neurônios conectados por sinapses nas quais o neurotransmissor é a dopamina. 
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do o sistema FEAR é excitado; o estado corporal de fúria (RAGE) envolve 
mudanças preparatórias ao enfrentamento, assim como, um engajamento 
motor intenso na própria luta física, bastante distintas do comportamento 
envolvido no desejo sexual (LUST) que prepara para a busca e a sedução 
do parceiro; o sistema CARE proporciona também um participação moto-
ra nas tarefas de cuidar dos filhos; é preciso emitir sinais de sofrimento, de 
tristeza e desamparo (GRIEF), como chorar, para atrair a atenção e conse-
guir acolhimento dos pais; alguma habilidade corporal é condição mínima 
para vivenciar a alegria das brincadeiras infantis (PLAY). 

 

o SiStema rage (fúria) 

A fúria (RAGE), apesar de envolver um valor biológico contrá-
rio ao do entusiasmo prazeroso de SEEKING, também contribui para a 
liberação de dopamina. O sistema encefálico que é substrato da fúria é 
ativado quando ocorrem, grosso modo, situações frustrantes ou com al-
guma redução de liberdade. Esse sistema fortalece os comportamentos 
agressivos em circunstâncias, por exemplo, em que indivíduos estão do-
minados fisicamente. A estimulação da raiva primária é fundamental para 
estabelecer  condições para se defender de oponentes. As regiões neurais 
da fúria situam-se entre a amígdala medial, o hipotálamo e a PAG, que, 
ao serem estimuladas, incitam ataques de raiva. A atividade desse sistema 
pode ser abrandada pelo bloqueio do receptor da Substância P, que parece 
ser a principal substância química circulante nesse sistema, ou pela ação de 
opioides, que também é eficaz para conter a fúria. Curiosamente, a ativi-
dade predatória está relacionada ao sistema de busca/expectativa e não ao 
sistema RAGE. A raiva (anger), irritabilidade, explosão e o ressentimento 
são, segundo Panksepp, tipos de emoção de processos terciários acionados 
pela ativação de regiões neocorticais concomitantemente das regiões de 
RAGE (PANKSEPP, 2011; PANKSEPP; BIVEN, 2012). 

 

o SiStema fear (medo) 

O afeto associado ao sistema FEAR é o medo, com caracterís-
ticas de ansiedade. De idade reptiliana, portanto, mais antigo do que 
o surgimento dos mamíferos na Terra, o medo capacita os animais a 



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 279-310, 2019.

Os afetos emocionais segundo Panksepp 295

escaparem ou evitarem as situações de perigo. Quando se estimulam 
eletricamente as regiões encefálicas relacionadas ao medo/ansiedade, da 
amígdala à PAG, observa-se: (1) em baixas correntes elétricas, ocorre 
o comportamento de congelamento e vocalizações ultrassônicas seme-
lhantes a queixas ou lamentos; (2) quando correntes elétricas de alta 
intensidade são aplicadas, ocorre o comportamento de fugir, sem voca-
lizações. Além disso, outro comportamento característico desse sistema 
é a alta ansiedade do animal em ambientes onde, previamente, ele foi 
ferido ou irritado. O estudo do medo foi um dos primeiros a surgir na 
agenda da pesquisa sobre as emoções. O motivo disso relaciona-se ao 
fato de que, nas pesquisas behavioristas sobre o estudo da aprendiza-
gem, usava-se o medo como recompensa negativa para condicionar os 
animais. Panksepp ressalta que poucos são os cientistas que estudam 
o medo em si mesmo, e faz referência a pesquisas desenvolvidas na 
Universidade de São Paulo, por Marcus L. Brandão, Cristina Marta 
Del-Ben e Frederico Guilherme Graeff.  

 

o SiStema luSt (imPulSo Sexual) 

O impulso sexual do sistema LUST, assim como os sistemas emo-
cionais descritos anteriormente, são considerados reptilianos e, portanto, 
relacionados com as condições mais fundamentais do indivíduo. Os pró-
ximos sistemas a serem abordados no presente texto são relativos às emo-
ções primárias sociais, mais propriamente do universo dos mamíferos e 
das aves. A neuroquímica envolvida no sistema LUST tem especificidades 
de gênero, com hormônios sexuais distintos que conferem características 
femininas ou masculinas. As tendências sexuais surgem no início da vida, 
mas o desejo sexual mais amadurecido ocorre por volta da puberdade. Nos 
mamíferos, as características sexuais são organizadas no corpo e no encé-
falo independentemente uma da outra, o que implica em que indivíduos 
possam ter características genéticas masculinas e exibir impulsos sexuais 
femininos, e fêmeas genéticas possam exibir impulsos tipicamente mascu-
linos (PANKSEPP, 2011; PANKSEPP; BIVEN, 2012).
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o SiStema Care (Cuidado) 

Gerar, alimentar e cuidar dos filhos são ações essenciais na preser-
vação das espécies mamíferas, e por isso foram incorporadas à herança ge-
nética. Com um período de amadurecimento motor relativamente longo, 
os filhotes não podem prescindir dos cuidados maternos ou paternos até 
que alcancem alguma autonomia para buscar a própria fonte de alimento. 
De maneira geral, nas espécies mamíferas, as fêmeas são mais equipadas 
para cuidar dos filhos do que os machos, distintamente do que acontece 
com os pássaros e os peixes, cujos machos dedicam-se a cuidar da prole. 
Todas as mudanças hormonais na gestação (aumento das taxas de proges-
terona, estradiol e prolactina), no final dela (elevação abrupta das taxas 
de estradiol, prolactina e oxitocina, e queda de progesterona) e na fase de 
amamentação ocorrem para promover os impulsos de cuidar, necessários 
para garantir a sobrevivência dos filhos. As mudanças fisiológicas (aumento 
nas taxas de oxitocina e opioides endógenos) da mãe são correlatas do afeto 
de ternura, mais apropriado para vivenciar as tarefas de cuidar. Ao mesmo 
tempo, ela desenvolve uma relação de apego com o filho, o que propicia o 
desenvolvimento de um força de apego semelhante no filho, relativo à mãe 
(PANKSEPP, 2011). 

 

o SiStema PaniC/grief (eStreSSe da SeParação/triSteza)

O sistema da tristeza identificado por Panksepp é relativo ao “es-
tresse de separação”, que normalmente ocorre aos animais quando se 
afastam da mãe. Conforme Panksepp, a ligação desenvolvida pela criança 
com sua mãe, seu pai, ou com um(a) cuidador(a) pode ser comparada a 
uma relação de dependência como a adicção, sendo ambas dependências 
químicas. O animal jovem quando afastado de seu cuidador, ou do pro-
fissional que realiza os experimentos, sinaliza a urgência de suas necessi-
dades através do choro. O alívio pode vir no simples acolhimento físico 
(PANKSEPP, 2011).

 

o SiStema Play (alegria da BrinCadeira) 

A alegria da brincadeira social parece ter raízes biológicas dispostas 
em um sistema emocional primário. A brincadeira consiste em um en-
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gajamento físico com ataques, perseguição e luta, acompanhados de vo-
calizações de alegria intensa. A estimulação elétrica encefálica ajudou a 
evidenciar que a dopamina é a substância envolvida nesse sistema, muito 
semelhante ao sistema SEEKING. Panksepp destacou-se por esse estudo e 
acabou conhecido como o pesquisador que fazia cócegas em ratos, quando 
buscava compreender as vocalizações intensas emitidas nas brincadeiras. 
Ele percebeu que elas eram interrompidas quando um dos animais se ma-
chucava, o que o ajudou a identificá-las com o riso humano. Ele conside-
rou que uma das funções principais desse sistema era propiciar a aquisição 
de habilidades sociais (PANKSEPP, 2011).

A estrutura e o funcionamento dos sistemas afetivos concebidos 
por Panksepp são relacionados com uma certa ideia de consciência, a se-
guir apresentada.

 

6 Core SeLF e ConSCiênCia afetiVa 

Segundo Panksepp, a consciência surge quando diversos meca-
nismos neurais ocorrem de forma integrada em certas regiões encefálicas, 
filogeneticamente antigas. Nesse sentido, a consciência não é uma caracte-
rística exclusiva do ser humano. Panksepp (1998) faz uso do conceito de 
SELF (para o qual criou a definição “simple ego-type life form”), que veio a 
chamar “core SELF” (eu nuclear) no livro de 2012, para abordar o fenô-
meno da consciência primária. Nas bases da sua neurociência afetiva, core 
SELF é uma “entidade neural” (PANKSEPP, 1998) ou “órgão da mente” 
(PANKSEPP; BIVEN, 2012), localizável no encéfalo, mas é, ao mesmo 
tempo, a forma mais simples de “eu”, o aspecto subjetivo primordial de 
qualquer experiência mental. Essa forma simples confere ao organismo 
uma capacidade de unificar seus estados, vivenciando-os de forma integra-
da, como um “proprietário de si próprio”.  

Panksepp, assim como Damásio, defende que um primeiro mapa 
do corpo no encéfalo – um “protosself” (PANKSEPP; BIVEN, 2012) – 
teria evoluído junto com os sistemas motivacionais e emocionais para um 
core SELF. Nesse nível do core SELF, surge um tipo de consciência fenomê-
nica com dois aspectos: afetivo e perceptivo. O aspecto afetivo envolve os 
vários afetos de processo primário, positivos ou negativos (SEEKING+, 
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RAGE–, FEAR–, LUST+, CARE+, PANIC–, PLAY+), e o aspecto percep-
tivo resulta da interação com o ambiente.  

Porém, qual dos dois aspectos seria mais fundamental? Qual dos 
dois teria surgido primeiro na evolução? Ou teriam ambas experiências, as 
afetivas primárias e as fenomenais-sensórias, surgido concomitantemente? 
Uma primeira hipótese a essa questão é que as formas afetivas seriam mais 
antigas porque ocorrem em regiões mais caudais ou profundas do que as 
perceptivas, produzidas nas áreas rostrais, mais recentes. Uma hipótese al-
ternativa consiste em que as experiências sensórias teriam surgido como 
afetivas, ou seja, ambas seriam evolutivamente concomitantes, já que seria 
inútil em termos adaptativos haver uma sem a outra. Sob essa perspecti-
va, as experiências sensórias primitivas teriam estruturas subcorticais como 
substrato – estruturas do mesencéfalo, tal como o colículo superior (infor-
mação visual) e o colículo inferior (informação auditiva).

As regiões sugeridas para compor o core SELF se concentrariam 
no mesencéfalo, onde ocorre uma variedade de mecanismos fundamen-
tais à sobrevivência do organismo, sendo um conjunto deles – “esquema 
corporal” – envolvido na recepção de informações básicas do corpo.  Esse 
esquema consiste em um tipo de rede neural de “reverberação intrínseca”, 
o que significa que o circuito de neurônios recebe feedback positivo do 
próprio circuito. Devido à sua relativa estabilidade, o esquema corporal 
funcionaria como uma “matriz” onde os estímulos sensoriais recebem uma 
“valência” – um sentimento de bem ou mal-estar – resultando em afeto 
emocional, que é a manifestação primária do core SELF..Panksepp (1998) 
afirma que os mecanismos envolvidos no core SELF utilizam “mapas mo-
tores” (esquemas do corpo), “mapas sensórios” (esquemas do mundo) e 
“mapas emocionais” (esquemas de valor).

Contudo, a localização exata do core SELF ainda não é conheci-
da. Panksepp sugere que essa região neural seja abundante em conexões 
com outras áreas encefálicas, condição que o leva a apostar na substância 
cinzenta periaquedutal (PAG) como a melhor candidata para a função. A 
PAG é uma estrutura muita antiga e, ao mesmo tempo, é considerada a 
zona de convergência emocional mais concentrada do encéfalo, além de ser 
ativada nos diferentes processos emocionais. Para além desse papel de ser 
substrato do core SELF, a PAG parece controlar a infinidade de respostas 
emocionais. (PANKSEPP; BIVEN, 2012)
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A natureza da consciência experienciada no core SELF é denomi-
nada afetiva e sem conteúdo proposicional. Nessa consciência, ainda pri-
mária, não passam pensamentos, ela é feita de afetos e, portanto, apenas 
sentida. Ela é senciência na medida em que por “senciência” entenda-se 
todo tipo de afeto e não apenas afeto sensório.  

Cada sistema emocional gera uma dinâmica particular nas estru-
turas subneocorticais, no interior do core SELF, com padrões de disparo 
neural característicos para cada emoção. Esses padrões são oscilações ca-
racterísticas que se constituem, conforme Panksepp e Biven (2012), em 
“assinaturas neuromentais” dos afetos e que, de alguma forma, são seme-
lhantes às dinâmicas emocionais, que ocorrem simultaneamente. Ou seja, 
as dinâmicas afetivas refletem os ritmos e os padrões dos disparos neurais, 
nas estruturas do core SELF.

Panksepp considera o core SELF uma função encefálica “nomotéti-
ca” (universal), na medida em que se constitui em uma plataforma neural 
comum a diversas experiências afetivas, sendo homóloga entre as espécies. 
Ele é não-reflexivo ou “anoético”, quer dizer, sem conhecimento associado. 
O core SELF pode interagir com processos terciários cognitivos, porque 
suas estruturas são amplamente conectadas com as regiões superiores. Ao 
fazer tais interações, o “self ideográfico” emerge, em conjunto com o de-
senvolvimento cerebral. O self ideográfico é singular e individual e não 
homólogo entre as espécies, porque o crescimento neocortical e as capa-
cidades cognitivas emergentes mudam entre as espécies, alterando signifi-
cativamente a consciência reflexiva ou consciência “noética”, portadora de 
conhecimento (PANKSEPP; BIVEN, 2012).

 

7 damáSio e PanKSePP 

As ideias de Panksepp e Damásio concordam na tese de que a 
mente consciente não tem início no nível neocortical. As regiões mais pro-
fundas do encéfalo, evolutivamente mais antigas, são participantes ativas 
na produção de uma entidade integradora de processos, que ambos os neu-
rocientistas denominam “self”. Porém, os pontos de vista desses autores 
nem sempre foram semelhantes.  
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António Damásio, neurocientista português da University of 
Southern California, notabilizou-se por ajudar a desvendar os processos 
neurais envolvidos nas emoções, o que implicou em mostrar o papel funda-
mental que elas desempenham na cognição e na tomada de decisão. É autor 
de inúmeros artigos científicos e livros. Em estudos realizados, sobretudo, 
com pacientes neurológicos, o neurocientista passou a distinguir as noções 
de “emoção” e “sentimento”, postulando que no processo emocional ocor-
rem dois mecanismos: um deles pode ser evidenciado de fora e foi denomi-
nado “emoção”, e o outro é pessoal e consciente, chamado de “sentimento”. 
Segundo Damásio, o sentimento é uma percepção do estado particular que 
o corpo se encontra quando atravessa um episódio emocional.  

A ideia de emoção pouco foi alterada ao longo dos anos de pes-
quisa de Damásio. No livro Self comes to mind, o autor formula uma carac-
terização mais completa das emoções. Diz Damásio (2011, p. 142): “[as] 
emoções são programas de ações complexos [...] complementados por [...] 
certas ideias e modos de cognição, mas o mundo das emoções é, sobretudo, 
feito de ações executadas no corpo.” 

Ainda neste livro, o sentimento manteve-se como uma “percep-
ção” do que ocorre no corpo e na mente, quando uma emoção está em 
curso, mas com um novo componente: um sentimento primordial, baseado, 
conforme Damásio (2011, p. 142), “[...] na relação única entre o corpo 
e o encéfalo que privilegia a interocepção [...]”, que constitui o aspecto 
sentido dessas percepções internas. Este conceito de sentimento primordial 
surgiu, segundo Damásio (2011), da sua insatisfação com sua apresentação 
anterior sobre o tema, levando-o a rever as ideias a respeito da “origem e 
natureza dos sentimentos e o mecanismo por trás da construção do self”. 

O processo de constituição da consciência ocorre entrelaçado à 
formação do self, que, segundo Damásio, é como um maestro que aparece 
posteriormente para organizar a execução da orquestra. Assim, para coor-
denar os mecanismos em curso do organismo, surgem as três instâncias de 
consciência: “protosself”, “self central” e “self autobiográfico”.  

Na primeira etapa, forma-se o protosself que integra as imagens 
referidas aos aspectos mais estáveis da estrutura física do organismo, cujos 
produtos principais são os sentimentos primordiais, “manifestações ime-
diatas de senciência”, conforme Damásio (2011). A segunda etapa refere-se 
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à constituição do self central, que ocorre quando o protosself é modificado 
por uma interação entre o organismo e um objeto. A terceira etapa ocorre 
quando uma “autobiografia se torna consciente”, com a formação do self 
autobiográfico. O self central está sempre presente, já o autobiográfico é 
manifesto e latente nas memórias, que podem ser “reencenadas” consciente 
e inconscientemente (nos sonhos), e quando isso ocorre, os conteúdos são 
“rearranjados e reavaliados” (DAMÁSIO, 2011).

A noção de protosself foi desenvolvida anteriormente, em The fee-
ling of what happens (2000). Aí, o conteúdo do protosself era caracterizado, 
segundo Damásio (2000, p. 256), como “[...] um conjunto inconsciente de 
representações das numerosas dimensões do estado corrente do organis-
mo.”. Portanto, o protosself sai da condição de representação inconsciente 
em Damásio (2000) e é promovido ao nível da consciência em Damásio 
(2011). Mais precisamente, a linha divisória da consciência desce ao nível 
do tronco encefálico.

Em uma nota, Damásio (2011) reconhece que, ao rever sua po-
sição, aproximou-se das ideias de Panksepp. Porém, ele localiza o protos-
self em regiões do tronco encefálico distintas das sugeridas por Panksepp. 
Enquanto Damásio localiza o protosself em estruturas sensoriais como o 
núcleo do trato solitário e o núcleo parabraquial, Panksepp, como vimos, 
sugere que estruturas motoras, concentradas na substância cinzenta peria-
quedutal (PAG) e nas camadas profundas dos colículos superiores, sejam 
as regiões envolvidas no SELF primário ou core SELF. 

Até o momento, neste texto, apresentamos alguns marcos da pes-
quisa em neurobiologia das emoções, enfocando em especial a pesquisa de 
Panksepp, que ainda não é muito conhecida, se comparada, por exemplo, 
às teorias de Damásio. A seguir, exploramos em que medida pode-se afir-
mar que o sentimento das emoções (o afeto subjetivo) é “observação do 
encéfalo”, e se essa tese, do materialismo observacional, é consistente com 
a concepção de Panksepp. 

 

8 materialiSmo oBSerVaCional 

A discussão dos experimentos de Cannon-Bard (seção 2) dei-
xou claro que a antiga Hipótese James-Lange, de que o sentimento das 
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emoções é simplesmente uma consequência de reações viscerais, deve 
ser descartada. No entanto, resta a possibilidade de entender a sensação 
consciente de uma emoção como percepção de um processo que ocorre 
no próprio encéfalo. 

A tese de que a consciência fenomênica pode ser caracterizada 
como observação do encéfalo foi desenvolvida em Pessoa Júnior (2015) e 
foi chamada de “materialismo observacional”. Por “observação” entende-se 
sensação guiada por teorização. Para tornar a análise mais precisa, adota-se, 
nos termos de Pessoa Júnior (2011), uma “metateoria causal-pluralista da 
observação”, segundo a qual qualquer etapa da cadeia causal que leva à 
percepção consciente pode ser considerada o objeto da observação.  

Por exemplo, ao se olhar com atenção para um arco-íris, o que se 
está observando? A cadeia causal que gera esta observação se inicia com a 
irradiação de luz do Sol e, portanto, podemos dizer que estamos observan-
do o Sol. Mas a luz é refletida e refratada em gotículas de água suspensas na 
atmosfera, de maneira que se tivermos uma teoria adequada da formação 
do arco-íris, podemos dizer que estamos observando essas gotículas e pode-
mos até estimar seu raio. Podemos, ainda, afirmar que estamos observando 
o padrão de ativação em nossas retinas, pois essas fazem parte do processo 
causal. É razoável, igualmente, afirmar que estamos observando um padrão 
na área visual V4 (cuja lesão leva à acromatopsia cerebral). Onde termina 
esta cadeia? Qual a causa mais próxima da sensação visual subjetiva do 
arco-íris? Qual o correlato encefálico imediato da consciência visual? 

Há um grande debate neurocientífico sobre se o correlato encefá-
lico imediato da consciência de cada modalidade sensorial pode ser asso-
ciado a uma região mais ou menos localizada, ou se ela emerge de extensas 
regiões do encéfalo ou sistema nervoso, de maneira holista. As visões loca-
lizacionistas dividem-se naquelas que consideram que seja uma região do 
neocórtex, por exemplo, o córtex pré-frontal dorsolateral (no caso visual), 
e naquelas que defendem que seja em alguma região subcortical, como 
por exemplo o tálamo, confira Pessoa Júnior (2019). As concepções de 
Panksepp e Damásio, de atribuírem a consciência primária emotiva a regi-
ões subneocorticais, se enquadram nesta última alternativa. Elas se opõem, 
por exemplo, à concepção cognitivista de emoções de LeDoux (2012), 
para o qual a consciência, inclusive a emocional, está associada ao espaço 



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 279-310, 2019.

Os afetos emocionais segundo Panksepp 303

de trabalho (workspace) cognitivo localizado em áreas neocorticais, espe-
cialmente nos córtex pré-frontal e parietal. 

O materialismo observacional não precisa adotar uma posição nes-
te debate, pois basta reconhecer que há alguma região do encéfalo (o corre-
lato encefálico imediato da consciência), que ocupa um certo volume (pe-
queno ou grande), de tal maneira que qualquer processo iniciado fora desta 
região, e que cause a ocorrência de algum evento nesta região que resulte 
em percepção consciente, poderá ser considerado o objeto da observação. 
Esta região foi chamada jocosa e audaciosamente por Luporini de Faria, 
Vieira e Pessoa Júnior (2015) de “homúnculo perceptivo”. A separação en-
tre sujeito perceptivo e objeto é viável na medida em que a cadeia causal li-
gando o objeto e o homúnculo seja direcionada e acíclica (em que ciclos de 
retroalimentação ocorrem apenas localmente). No entanto, ao adentrar a 
região do homúnculo perceptivo, dizem Luporini de Faria, Vieira e Pessoa 
Júnior (2015, p. 135), “[...] os rios causais direcionados e acíclicos que vêm 
do exterior são mesclados em um delta de ciclos de feedback.”. Para um 
estímulo que ocorra diretamente no homúnculo perceptivo, já não se pode 
separar sujeito e objeto, sendo mais apropriado falar em “auto-observação”. 

Assim, por exemplo, se recebo uma pancada na cabeça e “vejo” um 
clarão luminoso (um fosfeno), posso dizer que estou observando a panca-
da através da modalidade visual (mesmo sem estímulo da retina). Muitas 
ilusões de óptica (como as bandas de Mach ou a grade Hermann-Hering) 
podem ser atribuídas a processos na retina, de maneira que elas podem ser 
consideradas observações da retina. Pseudoalucinações, como a síndrome 
de Charles Bonnet, podem ser consideradas observações de regiões espe-
cíficas do córtex, no caso, o giro fusiforme no lobo occipital ventral, con-
forme Ffytche et al. (1998), é onde são ativados os padrões neurais que são 
enviados à região do homúnculo e ali auto-observados. Já as alucinações 
psicóticas, como na esquizofrenia, são influenciadas por expectativas teó-
ricas inconscientes do sujeito, de maneira que é plausível supor que não se 
consiga separar o observador do objeto observado.  

O argumento do conhecimento, associado ao experimento mental 
do quarto de Mary7, é resolvido postulando que “conhecimento físico” 

7 Neste experimento mental proposto por Jackson (1982), Mary é uma neurocientista que vive no 
futuro, quando toda a ciência da visão em cores já teria sido desvendada. Ela foi criada em um quarto 
preto e branco e nunca viu ou vivenciou cores, mas estudou todos os aspectos físicos e químicos da 
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envolve tanto um componente teórico (que Mary possuía antes de sair 
do quarto cinzento) quanto um componente experiencial (conhecimento 
por contato, by acquaintance). Esta distinção está presente na definição de 
observação como “sensação guiada por teoria”. Observação científica é per-
cepção guiada por teorização de alto nível. Percepção é sensação formatada 
por teorização de baixo nível (as “conclusões inconscientes” de Helmholtz). 

Segundo essa concepção, o conhecimento experiencial dos qualia 
é autoobservação do encéfalo: o que Mary aprende ao ver um morango 
vermelho não é uma nova propriedade do morango “em si”, mas uma 
propriedade do seu próprio encéfalo (a vermelhidão, efeito de uma cadeia 
causal que inclui o morango). O materialismo observacional é consistente 
com diferentes concepções metafísicas a respeito do problema mente-cor-
po, como o materialismo identitário australiano, o fisicismo qualitativo 
(tese do encéfalo colorido) e o dualismo de aspecto de Spinoza. Esta últi-
ma, por sinal, é a posição adotada por PANKSEPP (2008).

Como visto na seção anterior, Damásio (1996), distingue emoção 
de sentimento. Conforme Damásio (1996, p. 301), a emoção se refere 
a “[...] um conjunto de mudanças que ocorrem quer no corpo quer no 
encéfalo, e que normalmente é originado por um determinado conteúdo 
mental. [Já o sentimento (feeling) seria] a percepção dessas mudanças [que 
constituem as emoções].” 

O autor em questão salienta que o sentimento de uma emoção 
provém não só de impulsos neuronais, mas também da secreção de hor-
mônios e peptídeos. Ele nega a existência de um homúnculo, “[...] sentado 
dentro do encéfalo como uma estátua, recebendo sinais da parte corres-
pondente do corpo” (DAMÁSIO, 1996, p. 174). Em suma,

[...] se uma emoção é um conjunto das alterações no estado do corpo 
associadas a certas imagens mentais que ativaram um sistema encefá-

ciência da visão. A questão é: ela conhece tudo o que há para saber a respeito das cores? Quando Mary 
finalmente sai do quarto e observa, pela primeira vez, a cor vermelha, há algum elemento novo adicio-
nado a seus conhecimentos sobre o vermelho? A resposta usual é que sim. Isso indicaria que há uma 
diferença entre o conhecimento físico de um elemento e a vivência do mesmo. Essa diferença é o que 
se chama de “qualia”. O experimento mental também é utilizado como formulação do chamado “ar-
gumento do conhecimento”. Supõe-se que, antes de sair do quarto, Mary teria todo o “conhecimento 
físico” a respeito da visão em cores humana. Porém, o experimento mental indica que há conhecimento 
sobre a visão em cores humana que ela não tinha antes de sair. Logo, nem todo conhecimento seria 
conhecimento físico, ao contrário do que supõe versões usuais do “fisicismo”. 
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lico específico, a essência do sentir de uma emoção é a experiência dessas 
alterações em justaposição com as imagens mentais que iniciaram o ciclo. 
(DAMÁSIO, 1996, p. 175). 

Damásio admite que o encéfalo pode criar um ciclo de “como se”, 
que substitui os sinais corporais que geram o sentimento. Entretanto, criti-
ca aqueles que consideram que o sentimento seja idêntico a tal ciclo “como 
se” encefálico, sem depender da influência causal corporal. 

Vemos, assim, que a concepção de Damásio se aproxima do ma-
terialismo observacional, na medida em que define o sentimento de uma 
emoção como a percepção de mudanças no corpo e no encéfalo. O ma-
terialismo observacional não se compromete com a questão da origem da 
cadeia causal que gera um sentimento: esta é uma questão a ser resolvida 
pela neurociência. Mas se a amígdala fizer parte da cadeia causal que gera 
um sentimento de medo, então, no futuro, com o esclarecimento neuro-
científico desses processos, poder-se-á dizer que, ao sentir medo, está-se 
observando a amígdala.  

Panksepp (2003, p. 129) vê com desconfiança “[...] a noção de 
que os sentimentos emocionais sejam apenas outros qualia dentre muitos 
– apenas outra variação de experiências sensoriais [...]”, o que se seguiria da 
visão James-Lange. Como dito logo acima, no materialismo observacional 
defende-se que os sentimentos emocionais são qualia, mesmo sem aceitar 
a tese James-Lange, ou seja, aceitando que as emoções sejam produzidas 
no encéfalo (e não nas vísceras). Mas o ponto de Panksepp é que existe 
uma grande diferença entre a produção do sentimento das emoções e a 
produção da sensação subjetiva de uma cor. Ele também quer evitar uma 
concepção cognitivista das emoções, que seria sugerida pela tese James-
Lange. Concordamos com essas ressalvas.  

Sob essas condições, Panksepp parece aceitar que haja o que cha-
mou de qualia emocionais, ou seja, há algo em comum entre o afeto e a 
sensação (entendidas como vivenciadas subjetivamente): ambos são qualia. 
Conforme Panksepp (2012, p. 427) “Sente-se algo ao estar em um esta-
do emocional primal. Trata-se de experiências afetivas brutas – estados fe-
nomênicos especiais da mente, uma categoria especial de qualia, que surge 
da própria base da mente consciente.” 



306  CORRÊA, M. F.; PESSOA JUNIOR, O. F.

Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 279-310, 2019.

Sendo assim, cremos que ele concordaria com a tese de que a cons-
ciência ou o sentimento de uma emoção é o prestar atenção para a moda-
lidade de sensação interna que chamamos emoção. 

Como vimos, Panksepp salienta a existência de um core SELF, ao 
contrário daqueles (como Marvin Minsky) que defendem não haver um 
referente neural coerente para o pronome ‘eu’. Panksepp (1998, p. 311) 
defende que 

[...] tal processador central (mas talvez não um observador) existe den-
tro do ‘teatro cartesiano’ – um termo filosófico atual [devido a Daniel 
Dennett] que designa o espaço de trabalho neural da consciência den-
tro do encéfalo. [Seu ponto é que este SELF arcaico] gera ações emo-
cionais espontâneas que são observadas dentro do teatro cartesiano por 
uma série de ‘monitores’ ou processadores sensório-perceptuais que 
evoluíram mais recentemente. 

 

Mas o próprio core SELF não observaria, apenas elaboraria emo-
ções primitivas, servindo como uma âncora que estabiliza ou ‘liga’ [binds] 
muitos outros processos do encéfalo. 

Fica claro, então, que o “homúnculo observador” do materialismo 
observacional é bem maior do que o core SELF, mas pode ser identifica-
do com o “teatro cartesiano”, que envolveria diversos núcleos e processos 
encefálicos, centrados, segundo Panksepp e Damásio, em torno de regiões 
subcorticais. Concluímos, por fim, que o materialismo observacional é 
consistente com as concepções de Panksepp e de Damásio. 

ConSideraçõeS finaiS 

O presente texto dedicou-se em larga medida à apresentação das 
ideias neurocientíficas de Jaak Panksepp, relacionadas às emoções básicas. 
Ele defende que as emoções se formam no encéfalo em regiões subneocor-
ticais concentradas no sistema límbico, e que os afetos emocionais – a ver-
são sentida ou vivenciada de um episódio emocional – são também geradas 
em regiões subneocorticais. Discorremos sobre os sete sistemas encefálicos 
produtores de emoções básicas. Comparamos então a sua consciência afe-
tiva com as concepções de António Damásio, que em sua última obra 
se aproximou mais de Panksepp. Por fim, examinamos se as concepções 
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desses cientistas são consistentes com o materialismo observacional, po-
sição filosófica que interpreta a consciência fenomênica como observação 
de partes do encéfalo, a partir de um homúnculo observador ou teatro 
cartesiano. Concluímos na última seção que o materialismo observacional 
é consistente com ambas as concepções. 
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introdução

Como alguém reagiria ao vivenciar a situação de um detento em 
um presídio brasileiro? A ONG Rede Justiça Criminal apelou para a rea-
lidade virtual para proporcionar a algumas pessoas essa experiência. Está 
disponível em seu site um vídeo que possibilita a muitos de nós experi-
mentarmos situações inéditas1. Algumas pessoas chegam a entrar em pran-
to ao vivenciarem “na pele” as emoções de seres humanos em condições 
alarmantes de vida. Com esse experimento a ONG está apelando para o 
fenômeno da empatia ao fazer as pessoas se colocarem na posição de um 
presidiário. A empatia é esse tipo fenômeno que permite ao ser humano se 
colocar na posição do outro para experimentar a sua situação, para experi-
mentar seu sofrimento ou seu prazer, por exemplo. A empatia nos conecta. 
Ela dilui as fronteiras entre o eu e o outro. Aparentemente a empatia é uma 
força poderosa. Partilhar as experiências emocionais de outra pessoa pode 
nos tornar mais preocupados e até nos motivar a agir pelo próximo. 

Nas últimas décadas a empatia tem atraído atenções de variadas 
áreas do conhecimento. Psicólogos, biólogos, filósofos, neurocientistas, 
dentre outros profissionais, estão se esforçando para decifrar esse fenôme-
no. Autores como o psicólogo Daniel Batson têm proposto uma conexão 
entre empatia e o comportamento pró-social. Esses autores pensam que a 
empatia nos motiva a ajudar outras pessoas quando o desconforto alheio 
1 O vídeo da campanha contra o encarceramento em massa no Brasil está disponível em: http://
www.prisaonaoejustica.org/. A ONU também já realizou uma campanha semelhante, que está 
disponível em: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53989#.WXnDkbYkodU. 
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se torna nosso desconforto. Também há pensadores, como David Hume, 
que acreditam que a empatia é o fundamento para o julgamento moral. 
A empatia estaria por trás de nossa aprovação e desaprovação moral. Para 
Rifkin (2009), a empatia é o “cimento social” que mantém as sociedades 
unidas. Rifkin (2009, p. 42) escreve que “Sem a empatia seria impossível 
imaginar uma vida social e a organização da sociedade [...] a sociedade exi-
ge ser social e ser social exige extensão empática.”. A empatia está na moda 
e, conforme Oxley (2011, p. 3), “[...] há quem acredite que ela é a base da 
vida moral e que sugerem que o desenvolvimento da empatia será a solução 
para nossas falhas morais.”

A imagem sobre a empatia construída ao fim deste trabalho será 
menos otimista. É bem questionável a ideia da empatia como elemento 
indispensável para a edificação da moralidade. Além de diminuir o papel 
da empatia no desenvolvimento da moralidade, veremos também que a 
empatia pode ser tendenciosa se tornando a base de um comportamen-
to que dificilmente classificaríamos como moralmente bom. Na primeira 
parte do trabalho diferenciaremos a empatia de fenômenos comumente 
relacionados a ela: simpatia e compaixão. Na segunda seção analisaremos 
diferentes formas da empatia se manifestar. Ao fim dessas etapas esperamos 
alcançar uma ideia de empatia que nos permita investigar alguns aspectos 
de sua relação com a moralidade. Isso ocorrerá na terceira e última seção.

A empatia vem sendo conclamada por diversas personalidades 
como a chave para a construção de um mundo melhor. Barack Obama2 
- ex-presidente dos Estados Unidos - e o Papa Francisco3 pedem para 
que as pessoas sejam mais empáticas. A confiança depositada na empatia 
é muito grande. Desse modo, uma reflexão sobre este fenômeno se faz 
necessária para avaliar se não estamos a superestimar a relação da empatia 
com a moralidade. 

2 Ver em A era da empatia (DE WAAL, 2010, p. 10), trecho de discurso de Barack Obama aos estudan-
tes da Northwestern University em Chicago. 
3 O apelo do Papa Francisco para a empatia está disponível em: http://www.arquisp.org.br/noticias/
globalizar-a-empatia-e-nao-a-indiferenca-pede-francisc. 
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1 emPatia, SimPatia e ComPaixão

De acordo com o psicólogo Batson (2009, p. 4-8), há oito dife-
rentes usos do termo empatia que tem surgido na literatura psicológica, 
filosófica e neurocientífica:

1. Conhecer o estado interno de outra pessoa, incluindo seus pen-
samentos e sentimentos;

2. Adotar a postura ou combinar as respostas neurais de uma outra 
pessoa observada;

3. Vir a sentir como a outra pessoa se sente;

4. Intuir ou projetar você mesmo na situação do outro; 

5. Imaginar o que o outro está pensando ou sentindo; 

6. Imaginar o que se pensaria ou sentiria estando no lugar do outro;

7. Sentimento de angústia ao testemunhar o sofrimento do outro;

8. Sentir por outra pessoa que está sofrendo.

Todas essas definições vêm sendo identificadas com o fenômeno 
da empatia por alguns pesquisadores. Porém, há um desacordo quanto 
ao fato de que todos esses fenômenos representem a empatia. Empatia 
parece dizer respeito a certo tipo de acontecimento que possibilita uma 
pessoa (empatizador) espelhar as emoções que outra pessoa (o alvo) está 
experimentando. As definições de 1 – 6 acima parecem refletir bem a em-
patia. Mas as definições 7 e 8, por sua vez, aproximam-se mais daquilo que 
alguns pesquisadores têm definido como simpatia. Segundo Oxley (2011, 
p. 8), “Simpatia é diferente no que envolve uma preocupação direta pela 
outra pessoa como um sujeito, e é motivada por um interesse na outra 
pessoa e no seu bem estar; empatia não requer esse tipo de preocupação.”

A importância dessa diferenciação também está posta no traba-
lho de Darwall (1998), Empathy, sympathy, care. O termo sympathy, ou a 
expressão sympathetic concern, é caracterizado por Darwall (1998, p. 261) 
como um sentimento ou uma emoção que

(a) responde a uma ameaça aparente ao bem estar de um indivíduo, (b) 
tem o próprio indivíduo como sujeito e (c) envolve a preocupação por 
ele, e, portanto, pelo seu bem-estar. [...] A simpatia difere, a esse respei-
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to, de vários fenômenos psicológicos distintos normalmente coletados 
sob o termo “empatia”, que não precisam envolver tal preocupação.

A empatia é o fenômeno do espelhamento das emoções do alvo 
pelo empatizador. Esse espelhamento pode acontecer sem que o empatiza-
dor se preocupe com o bem-estar do alvo. Um marido traído que assassi-
nou sua esposa pode tentar convencer o júri, via empatia, demonstrando 
estar desesperado com a possibilidade de ser preso. Ele pode tentar dizer 
que seu crime foi uma atitude passional, que sempre foi um bom pai e uma 
pessoa gentil. Pode apelar dizendo que aquele foi um momento de raiva 
excessiva e que irá sofrer muito dentro da prisão. Essa situação de desespero 
do réu certamente será espelhada pelo júri. No entanto, os membros do 
júri podem, mesmo partilhando as emoções do assassino, decidir não se 
preocupar com seu sofrimento e condená-lo pelo assassinato de sua esposa. 
Eisenberg et al. (1991, p. 65) definiram a simpatia como “[...] uma reação 
emocional vicária baseada na apreensão do estado ou situação emocional 
de outro, que envolve sentimentos de tristeza ou preocupação com o ou-
tro.” O júri sente o sofrimento e o desespero do réu – empatia presente –, 
mas o que não existe é a preocupação com essa situação – simpatia ausente. 

Ainda é preciso diferenciar empatia de compaixão. De acordo com 
o psicólogo do desenvolvimento Bloom (2014, p. 52) “Hoje em dia, al-
guns pesquisadores contemporâneos usam os termos indiscriminadamen-
te, mas existe uma grande diferença entre se preocupar com uma pessoa 
(compaixão) e colocar-se no lugar de outra pessoa (empatia).”

À primeira vista o que Bloom (2014) identifica como compai-
xão não parece diferir muito da noção de simpatia construída acima, 
veja Bloom (2014 p. 52). Porém, em outra passagem de sua obra Bloom 
(2014, p. 56) diz que “[...] o vínculo entre empatia (no sentido de espe-
lhar os sentimentos dos outros) e a compaixão (no sentido de sentir e agir 
com a amabilidade para com os outros) tem mais sutilezas do que muitas 
pessoas acreditam.”

Este trecho sugere um elemento que não está presente na simpatia: 
a ação. Compaixão parece ter uma relação com agir para que o sofrimento 
do outro acabe. A simpatia diz respeito a se preocupar com o que o outro 
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sente, a compaixão envolve, como afirma Bloom (2014, p. 56), “[...] sentir 
e agir com amabilidade para com os outros.”

A empatia, para Bloom, seria um produto da seleção natural, 
seria uma adaptação e uma de suas funções seria motivar a compaixão. 
Entretanto, como o próprio Bloom alerta, o vínculo entre empatia e com-
paixão tem muito mais nuances do que se imagina comumente. Considere 
um caso real descrito pelo filósofo Glover (2000). Este pesquisador ilustra 
como uma mulher que vivia perto dos campos de extermínio nazista reagiu 
diante do testemunho de prisioneiros que levavam várias horas para morrer 
após serem baleados. A situação era tão incômoda que levou a mulher a 
escrever uma carta que compreendia os seguintes dizeres:

Muitas vezes, nos tornamos testemunhas involuntárias de tais atroci-
dades. De qualquer maneira, sinto-me debilitada e tal visão exige tanto 
dos meus nervos que não poderei suportar isso por muito tempo. Peço 
que tais atos desumanos sejam interrompidos, ou, então, que sejam 
feitos onde eu não possa vê-los. (GLOVER, 2000, p. 279-280).

De acordo com Bloom (2014) esse é um exemplo típico em que a 
pessoa teve despertada a empatia sem que a compaixão aparecesse. Neste 
cenário, a mulher espelhou as emoções sentidas pelas vítimas dos horrores 
do holocausto, demonstrou a sua preocupação com esses atos ao classifi-
cá-los como “atrocidades” e “atos desumanos”, mas, mesmo assim, pode-
ria conviver com a existência daqueles assassinatos desde que eles fossem 
cometidos fora de sua vista. A explicação oferecida por Bloom (2014, p. 
58) para o descrito acima é a seguinte: “Poderíamos sentir o sofrimento da 
pessoa e desejar parar de sentir isso, mas escolher resolver o problema nos 
distanciando da pessoa, em vez de aliviar o seu sofrimento.”

Não parece complicado encontrar mais exemplos que demonstrem 
que pessoas, diante do sofrimento gerado pela empatia, escolham se afastar 
da fonte da emoção. Os ataques químicos ocorridos na Síria em 2017, por 
exemplo, são capazes de despertar reações empáticas na maioria dos seres hu-
manos. Pessoas sofrendo com convulsão e asfixia a beira da morte despertam 
em nós sofrimento via empatia. Mesmo assim, as pessoas mais empáticas 
podem muito bem desejar aliviar seu sofrimento simplesmente desligando 
a televisão. Obviamente, pode ser dito que esses exemplos são muito extre-
mos. Uma pessoa no Brasil pode fazer muito pouco para aliviar o sofrimento 
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das pessoas na Síria. A mulher alemã descrita no relato de Jonathan Glover 
dificilmente poderia fazer mais do que escrever uma carta para tentar aliviar 
o sofrimento das vítimas do holocausto. Todavia, é possível imaginar outros 
tipos de exemplos em que preferimos nos afastar da fonte de sofrimento. 
Muitas pessoas ao se depararem com um pedinte nas ruas preferem não olhar 
nos seus olhos. Alguns mudam de calçada. A empatia pode ser perturbadora 
e muitas pessoas podem preferir simplesmente se afastar da fonte de sofri-
mento do que fazer alguma coisa para ajudar o outro. Ter emoções negativas 
não é uma coisa que comumente desejamos. A empatia pode nos paralisar e, 
por isso, podemos desejar não tê-la despertada.

Esta parte do trabalho sugere diferenças marcantes entre empatia, 
simpatia e compaixão. O conceito que emergir dessas distinções parece 
refletir uma definição razoável para a empatia. A empatia diz respeito ao 
fenômeno de espelhamento das emoções não necessitando envolver preo-
cupação (simpatia), ou ação4(compaixão) para que a emoção cesse. O obje-
tivo da próxima seção é definir mais precisamente o que a empatia é, bem 
como entender as diferentes formas desse fenômeno se manifestar. Feito 
isso investigaremos alguns aspectos da relação entre empatia e moralidade. 

2 o que é a emPatia?

Das oito definições de empatia citadas acima no início da seção 
anterior, seis delas resistem à diferenciação feita entre simpatia, compaixão 
e empatia. Essas seis definições podem ser divididas em dois grupos dife-
rentes. Esses conjuntos representam duas concepções bastante distintas de 
empatia. As três primeiras definições parecem representar a ideia de empa-
tia como contágio emocional. A empatia, neste sentido, seria aquele tipo de 

4 Alguns autores preferem evitar a definição de compaixão que envolva a ação como componente cen-
tral. Esse é o caso de Jennifer Goetz e seus colegas de pesquisa. Como eles afirmam: “[...] definimos a 
compaixão como o sentimento que surge ao testemunhar o sofrimento alheio e que motiva um desejo 
subsequente de ajudar.” (GOETZ; KELTNER; SIMON-THOMAS, 2010, p. 352). Eles preferem 
evitar a conexão entre compaixão e ação para aliviar o sofrimento do alvo. Assim, eles assumem que 
a compaixão é um “sentimento subjetivo específico” e não uma atitude. A diferenciação é importante 
porque pode incluir fenômenos que classificaríamos como simpatia na categoria de compaixão. Porém, 
independente de como seja definida a compaixão, ou como uma atitude em relação ao alvo em situação 
de aflição, ou como um sentimento que motive um desejo subsequente de ajudar, fica evidenciada a 
marcante diferença entre Empatia e Compaixão para que se evite no futuro o uso indiscriminado dos 
dois conceitos.
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empatia que, segundo Oxley (2011, p. 16), “[...] envolve a transferência 
espontânea de emoções.” Já as três últimas definições se aproximam muito 
mais do aspecto imaginativo da empatia. Para Oxley (2011, p. 16), esse 
tipo de empatia se caracteriza por “[...] envolver a tomada de perspectiva, 
ou a tomada de papel (role-taking)”. A empatia como tomada de perspec-
tiva ainda pode ser dividida em subgrupos que dizem respeito sobre como 
será a tomada de perspectiva. Ela pode ser orientada para o outro, aí fala-
remos de other-focused empathy. A tomada de perspectiva pode também ser 
orientada para si mesma: neste caso, falaremos de self-focused empathy. Por 
fim, ainda pode ser orientada por uma perspectiva dual em que o indiví-
duo, ao se imaginar no lugar do outro, mistura a empatia focada no eu e a 
empatia focada no outro. Neste caso, falaremos de dual-perspective empathy. 
Tais diferenciações serão analisadas nesta seção.

2.1 emPatia Como Contágio emoCionaL

Dificilmente pode-se negar a influência de David Hume nas atuais 
pesquisas sobre empatia. Embora ele jamais tenha usado precisamente o 
termo empatia, sua definição de simpatia fornece o germe para entender-
mos o que os atuais pesquisadores enxergam como uma das formas da 
empatia se manifestar: o contágio emocional. Para Hume (2012, p. 372), a 
simpatia é uma “tendência natural” que os seres humanos possuem para 
“[...] receber pela comunicação as inclinações e sentimentos dos outros, 
por mais diferentes ou até contrários aos nossos.”

A descrição humeana de simpatia (para nós empatia) claramente 
menciona a capacidade de partilhar emoções que os seres humanos pos-
suem. Conforme Hume (2000, p. 209), a empatia “[...] nos leva tão longe 
de nós mesmos, para nos dar o mesmo prazer ou desconforto nos persona-
gens dos outros.”. Esse entendimento sobre a empatia reflete, com muita 
exatidão, as ideias representadas pelas três primeiras definições de Batson 
citadas no início da seção anterior. De alguma maneira, os seres humanos 
conseguem espelhar as emoções de outra pessoa. Mas como isso acontece? 
Para entender como funciona o contágio emocional basta que imagine-
mos uma apresentação de circo. Quem já teve a oportunidade de assistir 
a exibição de um equilibrista sabe exatamente como os corpos das pesso-
as na platéia estão conectados ao do performista. Os espectadores, quase 
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literalmente, dão cada passo junto com o equilibrista. A conexão é tão 
forte que no exato instante que houver um deslize do artista certamente se 
ouvirá alguns “ooh” e alguns “aah” da plateia. Estamos tão conectados que 
os acrobatas algumas vezes cometem esses deslizes propositalmente para 
causar no público tais reações.

O contágio emocional é uma forma de empatia totalmente invo-
luntária. Para que possamos entendê-lo os estudos dos psicólogos suecos 
Dimberg, Thunberg e Elmehed (2000) são de grande valia. Dimberg e 
seus colegas de pesquisas exploraram esse lado insconsiente da empatia de-
monstrando que o contágio emocional não depende de nossa deliberação 
racional. Dimberg fixou eletrodos no rosto dos participantes de seu estudo 
visando captar seus mínimos movimentos musculares, apresentando-lhes 
fotos de pessoas felizes e zangadas. Os participantes franziram o cenho em 
resposta a expressões faciais zangadas e ergueram o canto dos lábios em re-
ação a expressões faciais relacionadas à felicidade. Porém, o mais intrigante 
desse estudo de Dimberg é que as mesmas respostas apareciam até mesmo 
quando as fotos eram mostradas em milésimos de segundo. Quando as 
fotos são mostradas tão rapidamente a percepção consciente é impedida. 
Apesar de não saberem conscientemente o que viram os participantes da 
pesquisa reproduziram as expressões mesmo assim. Os resultados da pes-
quisa de Dimberg sugerem uma forma automática de empatia5.

O mais importante a se ressaltar aqui é que esse processo de 
espelhamento de emoções apresentadas não se refere ao processo cognitivo 
de se imaginar no lugar do outro que será tratado na seção seguinte. A 
empatia como contágio emocional se refere a um processo de captação das 
emoções dos outros sem a realização de qualquer inferência. Captamos 
as emoções dos outros simplesmente porque os percebemos no mundo. 
Fazemos isso porque a evolução nos moldou para estarmos conectados uns 
aos outros e isso não é uma exclusividade da nossa espécie6. De acordo 

5 Segundo o primatólogo Frans de Waal, não podemos confundir aqui “automático” com “fora de 
controle”. De acordo com de Waal (2010, p. 117), o termo automático “[...] é usado em referência à 
velocidade e à natureza sub-consciente desse processo, e não à impossibilidade de interferência sobre 
ele.”. A respiração é automática, mas, mesmo assim, os humanos interferem sobre ela.
6 Em muitos animais não humanos a conexão com os pares de suas populações é uma questão de 
sobrevivência. Exemplos de contágio emocional em camundongos podem ser encontrados no estudo 
do psicólogo Church (1959) e no estudo levado a cabo por Langford et al. (2006). Para verificar a 
importância do contágio emocional para um chimpanzé, ver o exemplo de de Waal (2010, p. 100-101) 
sobre uma chimpanzé surda e suas dificuldades em atender as necessidades de seus filhotes. 
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com De Waal (2008, p. 282) “Mecanismos equivalentes (ao contágio 
emocional) operam em todos os animais nos quais a reprodução depende 
da alimentação, limpeza e aquecimento dos jovens.”. Todos os seres - de 
aves a mamíferos - que dependem de agir em grupo para sobreviver e se 
reproduzir percisam ter mecanismos iguais ou semelhantes ao contágio 
emocional para, por exemplo, alertar sobre perigos, sobre alimento, 
sobre necessidade de sobrevivência em geral. Segundo De Waal (2010, 
p. 100), “[...] a pressão seletiva sobre essa forma de sensibilidade era, 
inevitavelmente, muito forte. As fêmeas que não respondiam aos filhotes 
não propagavam seus genes.”. A conexão começa entre prole e genitor e, 
posteriormente, estende-se para outros membros do grupo.

A biologia, aliás, é uma aliada especial para que possamos entender 
com maior precisão o fenômeno da empatia enquanto contágio emocional. 
Ao criticar o enfoque dos psicólogos em nossas capacidades mais desenvol-
vidas, De Waal (2006, p. 23) ressalta as características mais rudimentares 
da empatia: “[...] o psicólogo tende a olhar para o mundo por meio de 
olhos diferentes dos olhos do biólogo. Psicólogos algumas vezes colocam 
nossos traços mais avançados num pedestal, ignorando, ou simplesmente 
negando antecedentes mais simples.”7

A empatia, como contágio emocional, trata-se de um processo au-
tomático que não possui filtros cognitivos, um processo que nos permite 
“mimetizar” as emoções dos outros.

Pode ser que os seres humanos não precisem de um cérebro tão 
desenvolvido para espelhar as emoções de outras pessoas, talvez precisamos 
somente de um certo tipo de neurônio. Segundo De Waal (2010, p. 330) 

A empatia depende de uma propriedade do sistema nervoso, que (1) 
ativa os seus próprios substratos neuronais para a emoção e a ação ao 
perceber as emoções e as ações em outros, e (2) usa esses estados ativa-
dos no interior do eu para ter acesso ao outro e comprendê-lo.

7 É importante não generalizarmos neste caso. Existem psicólogos que centram sua atenção nos 
fenômenos mais primitivos da empatia. Um deles – citado por de Waal – é Martin Hoffman. Em 
um de seus trabalhos, Hoffman (1981, p. 79) chega a afirmar: “Humanos devem ser equipados 
biologicamente para funcionar efetivamente em muitas situações sociais sem confiar excessivamente 
em processos cognitivos.”
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Quando nos deparamos com uma pessoa em um determinado 
estado emocional, sua situação nos faz lembrar de situações passadas em 
que experimentamos algo semelhante. Não nos referimos a recordações 
conscientes, como quando imaginamos situações do passado. Estamos 
falando de uma reativação automática de nossos circuitos neuronais. Por 
isso fazemos expressões de dor quando presenciamos alguém que grita de 
dor ao se cortar descascando cebolas. Para De Waal (2010, p. 116) “[...] 
nosso comportamento se ajusta à situação do outro, porque esta tornou-
-se nossa também.” Mas, que mecanismo elimiaria a fronteira entre o 
“eu” e o “outro”?

Para entender como a empatia conecta o cérebro com o mundo 
exterior é preciso mencionar a famosa teoria dos neurônios-espelho. No ano 
de 1992, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Parma revelou 
que macacos têm certas células em seus cérebros que não traçam distinção 
de quando o macaco está executando uma ação e quando ele está observan-
do uma ação ser executada por outro macaco. Di Pellegrino et al. (1992) 
descobriram que os macacos observados em sua pesquisa não faziam a dis-
tinção entre “macaco vê” e “macaco faz”. Ao nível neuronal, as respostas 
eram as mesmas. Se o macaco estiver tentando alcançar uma fruta, ou 
vendo outro macaco fazendo isso, seus neurônios serão ativados do mesmo 
modo. De acordo com De Waal (2010, p. 117), “[...] os neurônios-espelho 
apagam as fronteiras entre o eu e o outro e fornecem uma primeira pista 
sobre o papel do cérebro no processo pelo qual um organismo espelha as 
emoções e os comportamentos dos indivíduos à sua volta.”

Se o grito de dor de alguém causa algum incômodo em um ob-
servador, isso pode ser trabalho dos neurônios-espelho que fazem com 
que a “dor” de uma pessoa em uma determinada situação vire a “dor” da 
pessoa que a está observando. Essa transferência automática de emoções 
parece não ser uma exclusividade de nossa espécie e se traçarmos uma li-
nha evolutiva certamente a entenderíamos como um legado da evolução 
histórica. Nós, definitivamente, não somos a única espécie a possuir essa 
forma mais primitiva de empatia, o contágio emocional. A seguir expo-
mos a forma mais desenvolvida cognitivamente da empatia se manifestar: 
a tomada de perspectiva.
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2.2 emPatia Como tomada de PerSPeCtiVa

Outro autor clássico que inspira as pesquisas sobre empatia é o pai 
da economia Adam Smith. Assim como Hume, Adam Smith não falava tec-
nicamente a respeito do termo empatia, mas seus escritos sobre simpatia 
também são de grande influência para os modernos trabalhos relacionados à 
empatia. Muito mais conhecido por sua obra The Wealth of Nations, publica-
da em 1776, é em The Theory of Moral Sentiments, publicada em 1759, que 
Smith (2002) lança suas ideias sobre simpatia que são muito bem represen-
tadas pelos atuais trabalhos no tema. Ele também usa como exemplo para 
explicar a simpatia o espetáculo de um equilibrista num circo. Para Smith 
(2002, p. 12), quando vemos alguém se equilibrando na corda bamba

Pela imaginação nos colocamos em sua situação, nos concebemos 
passando por todos os mesmos tormentos, nós entramos em seu cor-
po, e nos tornamos em alguma medida a mesma pessoa com (with) 
ele, e então formamos alguma ideia de suas sensações, e até mesmo 
sentimos algo que, embora mais fraco em grau, não é completamente 
diferente delas.

Os seres humanos têm a capacidade de se colocar no lugar do 
outro, de tomar a perspectiva do outro, de “entrar no corpo do outro”. 
Podemos, por meio da imaginação, tomar o papel do outro no universo. 
A situação do equilibrista talvez não seja o melhor exemplo dessa forma 
simulada de empatia. Como adiantamos na seção anterior, este exemplo 
parece ser mais um caso de empatia por contágio emocional, mas não é 
complicado encontrar exemplos da empatia como tomada de perspecti-
va. Uma pessoa pode estar escrevendo um trabalho sobre empatia e, por 
exemplo, imaginar as emoções vividas por outra pessoa em uma situação 
de aflição (ou satisfação). Sem sair da poltrona alguém pode imaginar a 
situação de um presidiário em uma cela lotada, imaginar a situação de um 
judeu na Segunda Guerra Mundial ou até mesmo a situação de uma mu-
lher dando à luz seu filho. Obviamente, as emoções sentidas por meio da 
imaginação não são do mesmo grau do que as “originais”, mas tampouco 
são completamente diferentes delas.

Como se pode observar há uma diferença entre a concepção de 
Smith exposta acima e a concepção de empatia enquanto contágio emocio-
nal. Smith enfatiza a compreensão consciente do estado interno de outra pes-
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soa e a imaginação da perspectiva interna do outro. Pela posição de Smith, 
temos um relato mais cognitivo da empatia. Já na empatia como contágio 
emocional a consciência não é requerida para o processo de espelhamento 
das emoções. Porém, mesmo que seja destacado o lado cognitivo da empa-
tia, jamais podemos perder de vista sua dimensão afetiva. Este parece ser o 
erro cometido pelo filósofo da mente Peter Goldie.

Goldie (1999, p. 409) define a empatia como “[...] um proces-
so ou procedimento pelo qual uma pessoa imagina centralmente os pen-
samentos, sentimentos e emoções de outra pessoa.” Na concepção deste 
autor, conforme Oxley (2011), a ideia de empatia compreende entrar no 
corpo do outro, mas não exige como resultado uma emoção congruente. 
O problema é que se não houver a exigência de uma emoção congruente, o 
sádico poderia ser considerado empático. Ele consegue se projetar no cor-
po de sua vítima, mas essa projeção não tem como resultado uma emoção 
congruente. Ao invés de sentir as emoções referentes à dor de sua vítima, 
o sádico sente prazer com essa dor. Se formos seguir a definição de Goldie 
sobre empatia, então o sadismo poderia se encaixar nesse fenômeno. Mas, 
segundo Oxley (2011, p. 16), “[...] o que é diferente nesse caso é que o 
sádico não realmente “sente” a dor de sua vítima.”. A empatia enquanto 
tomada de perspectiva não é um simples processo de se imaginar no lugar 
do outro. É preciso levar em conta a dimensão afetiva que é representada 
por ter emoções congruentes com as da pessoa observada.

Ainda pode ser destacado que a tomada de perspectiva pode acon-
tecer de diferentes maneiras. Podemos falar que a tomada de perspectiva 
pode ocorrer por alguém imaginar ele mesmo (oneself) na situação e nas 
circunstâncias de outra pessoa. Quando uma pessoa empatiza com a ou-
tra se imaginando na situação e nas circunstâncias do outro, trata-se de 
self-focused empathy. Esse tipo de tomada de perspectiva pode ser bem re-
presentado pela seguinte frase: “se fosse eu na situação de Maria, eu faria 
[...]”. Nesse tipo de tomada de perspectiva, diz Oxley (2011, p. 20), “[...] 
imaginamos nós mesmos nas circunstâncias da posição da outra pessoa, 
mas usamos nossos próprios desejos, crenças, psicologia e personalidade 
para guiar o processo imaginativo e determinar a resposta.”

Os seres humanos se deparam com situações de desespero por par-
te de outras pessoas. Em muitas dessas situações não dispomos de informa-
ções acerca do mundo da pessoa que está sofrendo. Mesmo assim conse-
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guimos nos colocar em sua perspectiva e imaginar, baseando-nos em nossas 
experiências de vida, quais emoções a pessoa observada deve estar sentindo. 

A segunda forma de tomada de perspectiva é aquela em que a pes-
soa se imagina no lugar do outro sendo como o outro. Neste caso, nos refe-
rimos a other-focused empathy. Trata-se de um processo de imaginação em 
que o empatizador foca nas características psicológicas do outro observado.  
O empatizador, no processo de tomar a perspectiva do outro (target), ima-
gina como é ser o outro, com as crenças, desejos e preocupações do outro 
e não as suas. O empatizador não está julgando o estado mental do alvo, 
ele está tentando experimentar em “primeira pessoa” como é ser o alvo, o 
que ele sente e pensa, diz Oxley (2011). Esse tipo de imaginação requer 
que o empatizador tenha algum tipo de informação acerca do outro que ele 
utilizará para imaginar como é ser ele na determinada situação. Pense que 
duas pessoas fizeram uma amizade recentemente. Elas se chamam João e 
Maria. Suponha que Maria acabara de perder o pai, mas que João não saiba 
que eles tiveram uma relação muito conturbada, chegando ao ponto do 
pai violentar a filha várias vezes na infância. Se João não se imaginar sendo 
Maria (other-focused empathy), dificilmente espelhará as emoções experi-
mentadas por ela. Para isso acontecer, João precisa saber que, por exemplo, 
Maria odiava o pai e que tinha certa repulsa por ele devido aos horrores 
vividos na infância. O conjunto de crenças e desejos de Maria é importante 
para João espelhar os sentimentos dela. 

Uma terceira maneira de se tomar a perspectiva de outra pessoa é 
combinando as duas formas apresentadas acima. Essa maneira de se imagi-
nar no lugar do outro é denominada dual-perspective empathy. Essa forma 
de empatia envolve o colocar-se na posição do outro, mas sem se esquecer 
de seu próprio ponto de vista. O filósofo John Deigh (1995) captura bem 
esse tipo de tomada de perspectiva quando ele descreve o que denomina de 
empatia madura. Uma empatia madura seria aquela em que o empatizador, 
diz Deigh (1995, p. 759),

[...] assume a perspectiva da outra pessoa e participa imaginativa-
mente da vida da outra pessoa... sem esquecer a si mesmo.” [Para 
uma pessoa empatizar com outra], deve reconhecê-la como separada 
de si mesma, uma pessoa distinta com uma mente própria, e esse 
reconhecimento exige que alguém mantenha um senso de si mesmo, 
mesmo quando se assume a perspectiva do outro e participa de forma 
imaginativa em sua vida.
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O que Deigh chama de empatia madura é o que Oxley denomina 
dual-perspective empathy. É essa capacidade que temos de assumir a pers-
pectiva do outro sem nos esquecer do que somos.

Do que vimos até o momento podemos afirmar que a empatia não 
é uma emoção propriamente dita. A empatia é um fenômeno que possibili-
ta o empatizador espelhar as emoções do alvo observado. A obtenção de uma 
emoção congruente por meio da empatia pode acontecer por um processo auto-
mático de contágio emocional ou por um processo imaginativo de tomada de 
perspectiva em que uma pessoa se imagina no lugar da outra. É essa definição 
de empatia que teremos em mente para investigarmos alguns aspectos de 
sua relação com moralidade.

3 a relação emPatia e moralidade

Sem fazer uma investigação mais aprofundada sobre o fenômeno 
da empatia, muitas pessoas podem relacioná-la com a moralidade de uma 
maneira equivocada. Muitas pessoas podem ter a ideia de que parece ser 
bom viver rodeado de pessoas empáticas, ou seja, capazes de sentir nosso 
sofrimento. Mas, será que disto se segue que a empatia deve ser incenti-
vada como uma solução para nossos problemas morais? Antes de tudo, 
como já vimos na seção anterior, é importante ressaltar que a empatia não 
é um tipo de emoção propriamente dita. Ela é mais uma experiência que 
permite a um observador espelhar emoções sentidas por outra pessoa, veja 
Prinz (2010). Diante da definição construída acima de empatia, alguns 
autores acreditam que ela seja a fundamentação para nossos julgamentos 
morais. Assim sendo, quando estamos aprovando ou desaprovando uma 
ação, estaríamos fazendo isso como resultado de emoções que sentimos ao 
nos conectar empaticamente com alguém.

De acordo com Hume (2012, p. 665-666) “[O] bem da socieda-
de, no qual não está comprometido nosso interesse pessoal, nem o dos 
nossos amigos, agrada apenas por simpatia [...] um verdadeiro filósofo 
jamais exigirá qualquer outro princípio para explicar a mais forte apro-
vação e estima.”

A equação é simples: aprovação e desaprovação, seguindo Hume, 
dependeriam da empatia, sendo assim, a empatia seria o fundamento 
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do julgamento moral. Nossas aprovações e desaprovações morais, nesse 
sentido, teriam como princípio explicativo a empatia. Desaprovamos de-
terminada ação porque espelhamos os sentimentos da pessoa observada 
e não queremos isso para nós. Ocorre o mesmo com a aprovação. Ao 
espelhar a alegria de uma pessoa observada aprovamos a ação porque 
desejamos ter aqueles sentimentos. Prinz (2011) imagina vários cenários 
para testar a ideia da empatia como uma pré-condição para a aprovação 
e desaprovação morais.

O que significa dizer que a empatia é uma pré-condição para o 
julgamento moral? Para Prinz (2010), uma possibilidade é dizer que a em-
patia é uma pré-condição constitutiva do julgamento moral. Isso significa 
dizer que a aprovação e desaprovação morais são constituídas, pelo menos 
em parte, por emoções empáticas. Nas palavras de Prinz (2010, p. 213) “Se 
não tivéssemos empatia, a dor provocada por uma ação viciosa nos deixaria 
frios, e nenhuma desaprovação se seguiria. Assim, a empatia, embora não 
seja um componente do julgamento moral, é uma condição prévia.”

Mas, imagine o seguinte exemplo: alguém doou uma grande quan-
tia de dinheiro para um órfão de pai e mãe. Esse garotinho perdeu seus pais 
numa guerra. Uma pessoa observando a cena irá aprovar a ação de quem 
doou o dinheiro e muito provavelmente essa aprovação terá por trás de si 
uma emoção. Porém, há motivos para se duvidar que a emoção que resul-
tará na aprovação seja o resultado de uma experiência empática. O garoto 
que recebeu a doação provavelmente irá sentir gratidão. Quem aprova a 
doação, no entanto, está sentindo admiração. De acordo com Prinz (2010, 
p. 217), gratidão e admiração são emoções diferentes: “Quando grato, há 
sentimento de dívida e uma tendência de reciprocidade ou agradecimento 
expresso. Admiração, por outro lado, tem uma direcionalidade ascendente 
– bucamos aqueles que admiramos – e tende a expressões de respeito ao 
invés de reciprocidade.”

Quem está recebendo a doação está se sentido grato, ou até mesmo 
aliviado. A admiração, neste caso, não é uma resposta empática ao benefi-
ciário da doação. 

Podemos agora investigar a ideia da empatia ser uma pré-condição 
constitutiva para a desaprovação moral. Prinz (2011) nos convida a imagi-
nar um roubo. Suponha que Maria roube João. Se uma pessoa empatizar 
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com João, provavelmente se sentirá vulnerável e desesperada. Porém, quem 
está observando a cena provavelmente estará sentindo raiva. A raiva aqui 
seria a emoção que levaria alguém a desaprovar o roubo. Mas pode ser ar-
gumentado que quem foi roubado também está sentindo raiva. Para Prinz 
essa não parece ser uma objeção válida. Segundo Prinz (2011, p. 218), 
“Em vários casos nós não experienciamos a raiva da vítima: considere a 
vítima de um furto, que não percebe que tenha sido roubada, ou a vítima 
de um franco atirador homicida, que nunca teve chance de ficar zangada.”

Em nenhum desses casos a raiva é experimentada por um proce-
dimento empático, pois as vítimas da violação moral, por um motivo ou 
pelo outro, não puderam ter essa emoção. Essas situações nos fazem crer 
que tanto aprovação quanto a desaprovação morais podem surgir sem que 
a empatia esteja presente.

Outra maneira de pensar a relação de pré-condição entre a empatia 
e a moralidade é entendendo a empatia como uma pré-condição causal para 
o julgamento moral. Nas palvras de Prinz (2011, p. 219), “[...] alguém 
pode propor que em uma dada situação na qual um indivíduo experimente 
um sentimento de (des)aprovação, este sentimento não teria surgido se não 
houvesse uma reação empática prévia.”

Haidt, Björklund e Murphy (2000) buscam testar se o julgmento 
moral, em última análise, é fundamentado pela razão ou pelas emoções. 
Em um teste eles contam uma história de um incesto consensual entre 
dois irmãos. Trata-se, portanto, de um crime sem vítima. A desaprovação 
moral, neste caso, jamais poderia ter vindo de uma emoção resultante da 
empatia. No entanto, a maioria dos participantes, mesmo sem encontrar 
motivos, desaprovavam a ação. Este não é o único exemplo de que a de-
saprovação moral pode surgir sem a empatia estar presente. Prinz (2011) 
chama a atenção para pensarmos nos crimes institucionais. Corrupção, 
evasão fiscal, apropriação indébita, dentre outros. Esses crimes têm vítimas 
em potencial, mas eles são muito indiretos para virem prontamente à men-
te. Talvez a injustiça seja um melhor guia para a desaprovação nesses casos. 
Não condenamos a injustiça pela miséria que ela gera, mas por distribuir 
benefícios sem o respeito às justas contrapartidas. 

As dúvidas sobre a pré-condição causal também recaem sobre a 
aprovação. Por exemplo, pode-se imaginar que a aprovação moral é cau-
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sada pela contemplação da felicidade social. Mas aqui existe um proble-
ma grande. Como podemos ter empatia com o coletivo? As pessoas não 
aprovam um governo captando as emoções dos cidadãos que vivem num 
determinado país. De acordo com Prinz (2011, p. 221), parece mais plau-
sível que “[...] nós contemplamos alguns indicadores abstratos de sucesso 
social [...] e estes diretamente incitam nossa aprovação.” A aprovação e a 
desaprovação podem surgir sem uma reação empática prévia.

Alguém ainda pode considerar que a empatia é uma pré-condição 
desenvolvimental para o senso moral. Sem a empatia jamais adquiriríamos 
uma ideia de moralidade, uma ideia do certo e do errado. Suponha que 
uma criança machuca a outra na escola. Poder-se-ia afirmar que ela o fez 
por falta de empatia para com a dor e o sofrimento da criança machucada. 
Sendo assim, essa criança teria um déficit de empatia e isso explicaria sua 
agressão. A empatia, espelhar as emoções do outro, ajudaria a agressora a 
entender seu ato como errado. Para Prinz (2011), existem outras formas 
de se chegar à desaprovação moral em casos como esse. A criança pode ser 
punida por seu ato, e esta punição pode se dar de diversas maneiras. Ela 
pode levar umas palmadas, alguém pode gritar com ela ou trancá-la no seu 
quarto, ou ainda ela pode ser privada de privilégios que tinha. Segundo 
Prinz (2011, p. 221), “Punição agressiva provoca medo, privação gera tris-
teza, ostracismo gera vergonha.” Em cada um desses casos, a criança sentirá 
que o amor de seus responsáveis que ela tanto depende foi ameaçado e que 
essa perda pode lhe causar uma angústia considerável. Esses exemplos pa-
rece evidenciar que não necessitamos experimentar uma emoção empática 
para que tenhamos um senso moral. Medo e tristeza parecem ter um papel 
mais importante na desaprovação moral do que a empatia8.

As argumentações construídas por Prinz (2011) claramente nos 
conduzem a uma conclusão: desaprovação e aprovação morais podem até 
depender, em última instância, de emoções. Isso não significa, entretanto, 
que o julgamento moral seja fundamentado pela empatia. De acordo com 
Prinz (2007), a desaprovação moral tem uma relação mais forte com as 
emoções de culpa: raiva, nojo, vergonha, desprezo etc. O papel da empa-

8 Para Prinz (2011), por exemplo, um dos critérios diagnósticos de psicopatia é a falta de empatia. 
Segundo o próprio Prinz (2011, p. 222), “Jovens psicopatas são notórios por sua falta de empatia, mas 
outro critério de diagnóstico é o afeto diminuído. Psicopatas têm maiores deficiências emocionais, 
incluindo baixos e anormais níveis de medo e tristeza.”
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tia no julgamento moral é bastante questionável. Resta agora analisar sua 
relação com o comportamento pró-social e neste momento recorreremos, 
novamente, a Daniel C. Batson.

Batson (2008), nas últimas décadas, buscou testar empiricamen-
te aquilo que ele chamou de empathy-altruism hypothesis. De acordo com 
Batson (2008, p. 9), a hipótese empatia-altruísmo “[...] afirma que a pre-
ocupação empática sentida por uma pessoa necessitada produz motivação 
altruísta para aliviar essa necessidade.”. Imaginemos, por exemplo, uma 
pessoa que empatiza com a dor sofrida por alguém que está sendo tortura-
da. Batson (1981) se pergunta o que a levaria a empatizar com essa pessoa: 
a vontade de fazer o seu próprio sofrimento acabar, ou a vontade de fazer 
o sofrimento da vítima acabar?

Uma maneira que Batson enxerga de pesquisar as motivações por 
trás da empatia é manipulando cenários que envolvam o que ele chama de 
“nível de emoção empática” e “facilidade de escape”. A ideia é que, indi-
víduos com alta excitação empática e em condições em que é fácil sair de 
cena não deveriam estar motivados a ajudar. Caso eles ajudassem, teríamos 
indícios de que a motivação por trás do comportamento provocado pela 
empatia foi altruísta. As pesquisas realizadas por Batson (1981, 2008) e 
confirmadas por outros pesquisadores como Van Langue (2008) apresen-
tam um elo entre empatia e motivação altruísta.

Autores como Stueber (2013) acreditam que os experimentos de 
Batson possuem um valor limitado. A grande questão por trás desses expe-
rimentos é identificar se o comportamento de ajuda decorrente da empatia 
tem uma motivação genuinamente altruísta ou se esta ação é motivada 
egoisticamente. Isso porque eles visariam relatos egoístas muito específicos. 
Sober e Wilson (1998) vão além e postulam uma série de interpretações 
egoístas dos cenários imaginados por Batson.

Mas desafiar os experimentos de Batson não é a única maneira em 
que podemos testar as ideias de empatia e altruísmo. Imagine um médico 
que empatize com um paciente em uma fila à espera de um órgão vital. 
Esse médico deveria agir para que esse paciente passasse na frente dos ou-
tros para realizar o transplante? Se ele o fizesse, estaria agindo altruistica-
mente em direção ao paciente que está sofrendo à espera do órgão, mas esta 
ação dificilmente seria chamada por qualquer pessoa de uma ação boa do 
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ponto de vista moral9. De acordo com Oxley (2011, p. 4), “Um empati-
zador que está simplesmente motivado a agir pró-socialmente em favor da 
pessoa com quem ele empatiza não necessariamente age moralmente ou 
prudentemente.”. Apelar para a empatia numa situação dessas pode nos 
levar direto para uma ação que poucos denominariam boa.

Ainda é preciso dizer que o potencial da empatia para motivar o 
comportamento pró-social parece ser reduzido quando a empatia conflita 
com outros elementos da moralidade. Um estudo levado a cabo por uma 
série de pesquisadores e publicado na revista Nature em 2006 sob o título 
Empathic Neural Responses Are modulated by the Perceived Fairness of Others 
demonstrou que a empatia pode ser influenciada pelo que as pessoas pen-
sam uma da outra. Mais precisamente mostrou que a empatia pode ser 
influenciada pelo senso de justiça. Neste trabalho, participantes do sexo 
masculino se envolveram em uma interação financeira com uma pessoa 
desconhecida. Nessa permuta, os participantes eram, ora enganados, ora 
recompensados. Após a troca financeira os participantes assistiram àqueles 
desconhecidos receberem um pequeno choque elétrico, veja Singer et al. 
(2006, p. 468). Se o desconhecido que recebeu o choque foi um nego-
ciante justo, havia uma resposta neural condizente com a empatia. Mas, 
quando o desconhecido que recebia o choque havia negociado de maneira 
injusta, sendo um mau caráter, as partes do cérebro relacionadas ao prazer 
eram ativadas nos participantes Singer et al. (2006, p. 466-468). 

ConSideraçõeS finaiS

Como visto na última parte deste trabalho, a empatia parece 
ter um papel bem menor na moralidade do que imaginam alguns pes-
quisadores. A empatia não é suficiente para, sozinha, ser considerada 
o “cimento social”. Primeiramente, pudemos notar que a contribuição 
da empatia para o julgamento moral parece ser muito mais singela do 
que se imaginou. Aprovação e desaprovação morais parecem ter uma 
relação forte com as emoções, mas isso não significa que sem a empatia 
não chegaríamos a um julgamento moral. Outras emoções (admiração, 
culpa, medo, tristeza, nojo...) parecem cumprir um papel muito mais 
central na produção do julgamento moral. Foi visto que a empatia não é 

9 Essa foi uma situação testada empiricamente por Batson et al. (1995). 
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tão poderosa assim para motivar o comportamento pró-social. Ela pode 
sofrer a concorrência de outros elementos da moralidade, como a justiça, 
por exemplo. Mesmo que a empatia sempre motive o comportamento 
pró-social, nem sempre esse comportamento pode gerar uma ação que 
chamaríamos de moralmente boa. 

A empatia, muitas vezes, é entendida como algo benéfico. Deste 
modo, as pessoas ainda podem pensar que a empatia, mesmo tendo um 
papel diminuído na moralidade, deve ser incentivada. Há sinais de que a 
empatia possui um lado negro. Primeiramente é preciso falar que a empa-
tia pode ser facilmente manipulada. Tsoudis (2002) problematiza a em-
patia nos tribunais. Seu trabalho vem evidenciar que os jurados proferem 
sentenças mais duras quando as vítimas estão visivelmente mais emociona-
das e que eles podem proferir sentenças mais brandas se os réus estiverem 
mostrando arrependimento. 

Mas, o pior do lado negro da empatia é sua parcialidade. Segundo 
Hume (2012, p. 374), quando “[...] há uma semelhança particular de cos-
tumes, carácter, país ou língua, a simpatia fica facilitada.”. A empatia é 
parcial. Nós somos inclinados a termos mais empatia para aqueles que 
pertencem ao nosso grupo. Essas ideias são corroboradas por pesquisas 
em neurociência. Usando estudos de imagem cerebral, Xu et al. (2009, p. 
8528) mostraram que as reações neuronais empáticas em relação a percep-
ção da dor de uma outra pessoa observada diminuem bastante se essa pes-
soa não pertencer ao grupo do empatizador. A empatia tem uma tendência 
ao pré-conceito. 

Podemos concluir com este trabalho que a relação da empatia 
com a moralidade é repleta de nuances. Acadêmicos de variadas áreas e 
personalidades do mundo atual têm reforçado a ideia de que a empatia 
pode solucionar nossas falhas morais. Com base no exposto neste capítu-
lo, adotamos uma postura bastante cética a respeito dessas ideias. A em-
patia tem pouco a dizer no que diz respeito aos julgamentos morais que 
fazemos. Ela pode ser facilmente manipulada e ainda ter uma tendência 
ao pré-conceito. No que tange à motivação altruísta do comportamento 
pró-social, foi verificado que nem sempre uma ação pró-social conduz a 
uma ação que aprovaríamos moralmente. A empatia, em certas ocasiões, 
pode até nos fazer agir para aliviar o sofrimento de uma pessoa quando 
espelhamos o que ela está sentindo. No entanto, é preciso entender as 
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limitações da empatia nos assuntos morais. Uma análise um pouco apro-
fundada do tema já é suficiente para entendermos que a empatia sozinha 
não será a base da moralidade.
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introdução

Palavras/locuções significantes de emoções existem em todas as 
línguas. Permanente desafio de compreensão dos homens por eles mesmos, 
caro às ciências humanas e biológicas, além da filosofia, as emoções vêm 
sendo objeto de múltiplas abordagens, conforme Arno Engelmann (1978). 
Sua natureza e o modo adequado de conhecê-las permanecem sendo alvo 
de muita controvérsia.

Apesar disso, Engelmann e Lev Semionovich Vigotski (LSV) 
(1933/2004) assinalam a vagueza e inadequação do conceito de emo-
ção. Em busca de uma teoria histórico-cultural da consciência, Vigotski 
(2004) dedicou-se à análise de obras de um das mais antigas e influentes 
perspectivas da tradição darwinista, a teoria periférica das emoções (do-
ravante, TPE) ou teoria James-Lange1. Em outro trabalho (TOASSA, 
2009) utilizei a expressão darwinismo social para essa tradição que busca 
priorizar as explicações acerca da origem e natureza das emoções huma-
nas a partir da finalidade adaptativa das mesmas, hiperssimplificando sua 
diversidade, sua riqueza cultural, sua natureza simbólica ao equiparar a 
noção darwiniana de ambiente à de sociedade humana. Neste sentido, eu 
já intuía serem raras as iniciativas interdisciplinares que lograssem definir 
a confusa ideia de emoção. 

Como de praxe, durante minha pesquisa de doutorado empreendi 
peregrinações a bibliotecas e livrarias; fiz perguntas a especialistas; levanta-
mentos bibliográficos exploratórios em bases de dados de diferentes áreas 
do conhecimento com o fim de identificar temas e perspectivas hegemô-

1 Um exemplar mais recente – e sofisticado – dessa mesma tradição é “Em busca de Espinosa: prazer e 
dor na ciência dos sentimentos”, obra de Antônio Damásio. Veja análise em Toassa (2009). 
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nicos na pesquisa contemporânea sobre as emoções. Priorizando o inglês 
como língua franca da ciência, para minha confusão, localizei milhares 
de registros com o termo “emotion”2. Esse número trouxe à tona imensa 
diversidade de materiais/problemas de pesquisa, além de certa impressão 
de “incomunicabilidade” entre os campos do conhecimento, ou seja, da 
dificuldade para se extraírem conclusões em comum a diversas disciplinas 
acerca da natureza das emoções humanas. 

Não obstante, em uma visada mais geral, algumas regularidades 
foram percebidas: nos campos de conhecimento vinculados às ciências 
biológicas e da saúde humana, o darwinismo social apresentou-se como 
o principal paradigma de pesquisa das emoções. Por outro lado, levanta-
mentos em uma base de dados das ciências sociais, o JSTOR (abreviatura 
de Journal Storage), sopraram o grande fôlego de outras perspectivas (como 
a psicanálise e a etnolinguística culturalista). Suas marcas situavam-se no 
qualitativo, no simbólico – preocupação importante, mas não suficien-
te, para que avançássemos com relação ao objetivo principal do projeto 
vigotskiano: compreender as múltiplas manifestações da vida emocional 
humana, desde suas origens animais às formas mais complexas, especifica-
mente humanas, como o amor romântico. Para LSV, tanto a compreensão 
do sentido das emoções (problema afim à psicologia descritiva de Dilthey) 
quanto de sua causalidade natural (enfrentada pela TPE) precisariam ser 
trabalhados pela mesma teoria. Vigotski, então, elevava a interdisciplina-
ridade a um primeiro plano, e meu mergulho no recurso tão prestigiado, 
embora tantas vezes dispersivo e inútil, do levantamento bibliográfico em 
bases de dados não respondeu às minhas principais perguntas: as ideias de 
LSV seriam verdadeiras ainda hoje, e passíveis de aplicação em nossos tem-
pos? Uma sofisticação tão densa de problemas, campos e metodologias de 
pesquisa das emoções não teria relegado suas ideias ao ocaso? Seria possível 

2 Um desses levantamentos foi empreendido na base de dados PubMed, em outubro de 2008, base de 
dados mantida pelo U.S. National Library of Medicine e pelo U.S. National Institutes of Health, espe-
cializada em publicações de ciências médicas e biológicas. Um olhar geral sobre os registros localizados 
mostrou-nos alguns objetivos recorrentes: definir os papéis deste ou daquele sistema/região encefáli-
co(a) nos processos emocionais, definir e aplicar modelos experimentais para testes de medicamentos, 
descrever as manifestações emocionais desta ou daquela síndrome neurológica ou psicopatológica, 
propor métodos de tratamento psicoterápico, lançar hipóteses criminológicas, discutir interações gru-
pais. Obtiveram-se referências a 9.067 artigos com o termo “emotion” no título ou resumo, 7.846 deles 
reportando pesquisas (principalmente clínicas) realizadas com humanos; 2.961 com o termo logo no 
seu título. Traduções do descritor para línguas como francês, espanhol e italiano não alteraram signifi-
cativamente o perfil dos resultados (TOASSA, 2009).
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executar uma integração tão ambiciosa dos estudos sobre elas, tal como 
desejava o autor? Sem respostas que atravessassem diversas disciplinas, o 
projeto de Vigotski seria impossível de se retomar em nossos tempos.   

Meu encontro com o livro que me permitiu responder positiva-
mente a tais indagações foi puramente casual. Perdido em uma livraria da 
Avenida Paulista, lá estava o único, ousado texto cujo conteúdo compa-
rava-se ao projeto de LSV. Nem soviético, nem marxista, Jerome Kagan 
(2007)3 publicou um livro que passou praticamente despercebido no 
Brasil: “O que é emoção? História, medidas e significações” [What is emo-
tion? History, measures and meanings]. Kagan não reivindica descendência 
direta do darwinismo, mas muito se utiliza dele na explicação de especifi-
cidades biológicas da espécie humana, combinadas com a leitura de uma 
considerável bibliografia filosófica, antropológica e de sua especialidade: a 
psicologia do desenvolvimento. 

Combinando análise descritiva de autores pertencentes a diferen-
tes espaços e épocas, o presente capítulo deve delinear a crítica de Vigotski 
(2004) à teoria periférica das emoções (TPE), em seus pressupostos me-
canicistas, dualistas, que privilegiavam os estudos com animais e o da-
rwinismo como paradigma mesmo para pesquisa de problemas relativos 
à sociedade humana. LSV sustentava a ideia de que, sob o ponto de vista 
de sua ontologia, as emoções são fenômenos complexos, concretos e mul-
tideterminados, demandando a construção de uma ciência interdiscipli-
nar. Parafraseando famosa ideia do Manuscrito “Psicologia Concreta do 
Homem” (VIGOTSKI, 2000), segundo a qual pensa não o pensamento, 
mas sim a pessoa – podemos afirmar que este texto procura mostrar como se 
emociona não a emoção, mas sim a pessoa, o sujeito em sua totalidade. 

Em conexão com algumas ideias básicas do projeto de LSV para 
uma nova ciência das emoções, devo expor certos pressupostos fundamen-
tais de Vigotski sobre a natureza delas, a saber: sua negativa de que as emo-

3 Nascido em Newark, New Jersey, EUA, Jerome Kagan (nascido em 1929) notabilizou-se pela pes-
quisa do temperamento, emoção e cognição na primeira década da vida humana, acompanhando 
muitas crianças a longo prazo. Atualmente, é Professor Emérito da Harvard University e diretor do 
Mind/Brain Behavior Interfaculty Initiative. Criticou a Teoria do Apego de John Bolwby, entre outras, 
defendendo que as experiências dos primeiros anos de vida são menos determinantes para a personali-
dade adulta do que se pensa (ALIC, [20--?]).  O reconhecimento da importância de sua obra sobre as 
emoções não representa um alinhamento da autora deste capítulo para com ideias expostas em outros 
trabalhos do autor.
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ções fossem simples sensações do corpo, ou fenômenos meramente físicos 
(o que separava a consciência em duas séries de fenômenos, os espirituais/
ideacionais e os físicos). Em consequência, apenas uma combinação de 
métodos – incluindo a análise dos relatos verbais das vivências; estudos 
experimentais das funções desempenhadas por diversas regiões do cére-
bro etc. – poderia dar à luz uma nova ciência das emoções, expondo sua 
natureza multicausal. Em seguida, devo expor uma sucinta descrição das 
contribuições de Kagan (2007) sobre tais pressupostos, partindo de sua 
percepção de que as ideias sobre as emoções na psicologia conectam qua-
tro fenômenos imperfeitamente relacionados: 1) uma mudança no perfil 
da atividade cerebral para selecionar recompensas ou punições; 2) altera-
ção conscientemente detectada no sentimento desse processo de seleção; 
3) processos cognitivos que interpretam e/ou rotulam o sentimento com 
palavras (atribuição de sentido); e 4) uma prontidão para uma resposta 
comportamental.

1 VigotSKi e o futuro (do Pretérito) na PSiCologia daS emoçõeS

O “Estudo sobre as emoções” ou Teoría de las emociones é um ma-
nuscrito inacabado de Vigotski, redigido aproximadamente entre 1931 e 
1933 (última versão datada de 1933). Recebeu vários títulos e teve partes 
publicadas no Voprosy Psikhologii (1968) e Voprosy Filosofii (1970), confor-
me salienta Yaroshevsky (1999)4.

Na sua primeira e única parte, o “Teoría...” sintetiza as críticas 
vigotskianas ao legado da TPE a partir do relato de experimentos bio-
médicos da atividade nervosa superior com animais, estudos filosóficos, 
antropológicos e análises clínicas de pacientes com lesões cerebrais locais, 
defendendo que tal disputa científica era uma reedição não apenas da an-
tiga querela entre Descartes e Espinosa, mas também da guerra travada 
entre materialismo e idealismo no plano filosófico. O texto foi redigido de 
forma concomitante à popularidade da teoria periférica na Rússia, onde 
a psicologia reactológica considerava a TPE “materialista” (VIGOTSKI, 
2004). Através do “Teoría...”, Vigotski executa um primeiro objetivo de 

4 A principal obra, aqui analisada, na qual o bielorrusso Vigotski expõe suas contribuições sobre o tema 
é o “Estudo sobre as emoções” [Utchenie ob Emotsijakh], publicada em pelo menos três traduções: ao 
inglês, espanhol e francês. Veja Vigotski (1999b, 2004).
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sua pesquisa: refutar a TPE, negar seu suposto materialismo e expor seu 
dualismo (integrando filosofia, fisiologia, neurologia e psicologia clínica na 
resolução dos problemas então existentes no âmbito das emoções). Uma de 
suas inspirações foi a ampla comemoração nacional do jubileu de Espinosa 
– filósofo nascido em 1632 – em 1932. 

Dois trabalhos basilares para a história da psicologia e, também, 
para nossa discussão, foram os de William James e Carl Lange: em 1884, 
James (1967), americano com passagens pela medicina, filosofia e psico-
logia, publica um artigo intitulado What is an emotion? no Mind (repu-
blicado em seus Principles of Psychology (JAMES, 1890)). De forma com-
pletamente independente, o anatomista e fisiologista dinamarquês Lange 
lançou, em 1885, o livro Emotions, com ideias essencialmente iguais às 
de James. Tal concepção passou a ser denominada de teoria James-Lange, 
ou teoria periférica das emoções. A intimidade de Vigotski com o debate 
fisiológico pode ter se fundamentado nos estudos de medicina que ele re-
alizava, embora jamais tivesse obtido o diploma de médico (LEONTIEV, 
2005). Nossas reflexões têm dado prioridade à discussão entre Vigotski e 
James, devido tanto à dificuldade em obter os de Lange, mas também à im-
portância de James na trajetória acadêmica de Vigotski (TOASSA, 2012).

Primeiro filho de um teólogo milionário, William James (1842-
1910) cresceu em Massachussets, New York e New Hampshire para tor-
nar-se uma “metamorfose ambulante” intelectual. Sua juventude foi mar-
cada pela transição entre campos do conhecimento, terminando com uma 
profunda crise existencial permeada pelo conflito entre ciência e religião. 
Os seus Principles of Psychology foram influenciados pelo livro homônimo 
de Herbert Spencer (1820-1903), que deu expressão filosófica às ideias 
darwinianas. Spencer expandiu-as para além da biologia, construindo a 
imagem de um Universo e uma sociedade humana que tendem à contínua 
evolução, progresso, adaptação, na forma conservadora do darwinismo so-
cial: atribui-se a Spencer a noção de que o princípio da “sobrevivência dos 
mais aptos” regule a sociedade. 

A aproximação de James ao pensamento desse autor não expressa 
adesão a um materialismo mecanicista. A oscilação juvenil de James entre 
ciência e religião deixou marcas em seu pensamento: como notou Vigotski, 
mesmo ao louvar as virtudes dos métodos objetivos, fisiológicos, e da adap-
tação, James permanecia dualista. Os impasses da passagem da psicologia 
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à condição de ciência são perceptíveis nas misturas de termos oriundos 
da filosofia e da fisiologia. Uma das características mais intrigantes nos 
Princípios de Psicologia é 

[...] o aparente paradoxo no qual James recaiu. James utilizou classifi-
cações tradicionais tais como instinto, sensação, percepção, racio-
nalidade, desejo e emoções, na descrição da consciência, obviamente 
tentando manter o foco na perspectiva positivista de uma psicologia 
fisiológica. (SECH JÚNIOR, 2010, p. 11, grifo nosso).

Assim, James (1890) inicia seu capítulo sobre as emoções decla-
rando sua intenção de debater apenas aquelas dotadas de indefectível ex-
pressão corporal, ou seja, as emoções-padrão (standard emotions): surpre-
sa, curiosidade, êxtase, medo, raiva, luxúria, cobiça etc, deixando de lado 
sentimentos morais, intelectuais e estéticos, edificados sobre essas emoções 
primárias. Tal como Darwin, acreditava que as perturbações corporais ob-
serváveis eram a expressão ou linguagem natural das emoções (TOASSA, 
2012). Essas perturbações assumiam um caráter de simples “reflexos” fisio-
lógicos, padronizados e involuntários, tais como vomitar colocando o dedo 
na garganta, lacrimejar cortando cebola, entre outros. 

Invertendo nossa ideia corrente de que, por exemplo, primeiro 
percebemos algo que nos faz chorar para depois chorarmos, ou de que pri-
meiro nos lembramos de algo comovente para depois sentirmos profunda 
comoção, o autor traz a hipótese de que “[...] nos lamentamos porque cho-
ramos, ficamos raivosos porque atacamos, temerosos porque trememos, e 
não que choramos, atacamos ou trememos porque nos lamentamos, esta-
mos enraivecidos ou temerosos.” (JAMES, 1890, p. 189). Os movimentos 
corporais seguiriam a percepção do fato excitante; nossa sensação das mu-
danças é a própria emoção. Nesses termos, a maquinaria neural não passa 
de um “hífen” (termo de James) entre os arranjos materiais fora do corpo 
e sua função de determinar os impulsos à inibição ou descarga dentro dos 
órgãos. Em seu estilo cativante, James (1890, p. 190-191, tradução nossa) 
segue afirmando que 

O amor do homem pela mulher, ou da mãe humana pelo seu bebê, 
nossa ira às cobras e nosso medo aos precipícios, podem ser descritos 
de forma semelhante, como exemplos do modo como as peças pecu-
liarmente conformadas da mobília do mundo clamarão fatalmente pe-
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las mais particulares reações mentais e corporais, antes, e muitas vezes, 
em oposição direta ao veredito de nossa voluntária razão a respeito de-
las. Os trabalhos de Darwin e seus sucessores estão apenas começando 
a revelar o parasitismo universal de cada criatura sobre outras coisas 
especiais, e a forma como cada criatura traz à cena a assinatura de suas 
relações especiais carimbadas em seu sistema nervoso5.

Os exemplos extraídos da nossa história evolucionária, criadora de 
certas “relações especiais” necessárias à conservação da vida (evitar perigos, 
buscar preservar-se, cuidar da prole ou se reproduzir, entre outras), traem 
a preocupação de James em sustentar a causalidade das emoções-padrão 
na evolução da espécie, mais do que na força da sociedade ou do ambien-
te. Se muitas situações de vergonha e insulto, entre outras, baseiam-se na 
convenção, as emoções-padrão explicam-se em função de uma tendência 
pré-estabelecida, inata, à descarga nervosa, que pode ser atrelada a muitas 
coisas novas. Nesses termos, James reduzia as emoções à mera percepção 
de sensações do corpo, em oposição às do mundo externo que se davam 
pelo paladar, tato, olfação, audição, visão. Ofertava, pois, um caminho 
para a fisiologia da época, fortemente concentrada na pesquisa dos cinco 
sentidos. As mudanças corporais poderiam ser percebidas antes mesmo 
de desencadeadas. Ao realizar esse tipo de reducionismo, James atém-se a 
relações lineares e sequenciais de causa-efeito que, como podemos cons-
tatar, minimizava o papel do sistema nervoso central na vida emocional. 
Conforme bem observado por Oliveira (2009), a crítica de Vigotski incide 
sobre o anti-historicismo cartesiano, presente em James.

James lembra como acreditamos que certas sequências de ideias 
encantam-nos, enquanto outras nos desagradam, sem o grau de senti-
mento suficiente para acelerar o pulso ou a respiração; de desencadear 
movimentos faciais ou corporais. Entretanto, o autor defende que esses 
sentimentos dependeriam apenas de centros cerebrais ideacionais, motivo 
pelo qual Vigotski (2004) enxerga dualismo na TPE. Não são poucas as 

5 “The love of man for woman, or of the human mother for her babe, our wrath at snakes and our fear 
of precipices, may all be described similarly, as instances of the way in which peculiarly conformed 
pieces of the world’s furniture will fatally call forth most particular mental and bodily reactions, in 
advance of, and often in direct opposition to, the verdict of our deliberate reason concerning them. 
The labours of Darwin and his successors are only just beginning to reveal the universal parasitism of 
each creature upon other special things, and the way in which each creature brings the signature of its 
special relations stamped on its nervous system with it upon the scene.” (JAMES, 1980, p. 190-191).
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incoerências de sua teoria das emoções, ao dar suporte à crença spenceriana 
na superioridade evolucionária das emoções dos povos civilizados. Vigotski 
(2004), a partir de Chabrier, discorre sobre a falsidade da ideia jamesiana 
de que a fome seja convertida em um sentimento elevado caso adquira 
um sentido religioso, de comunicação entre homem e Deus. Isso porque 
o contrário também ocorre: um sentimento religioso, em tese puramente 
“espiritual”, pode se apresentar como sacrifício canibal aos deuses. 

Creio que o leitor apreciará o argumento de Vigotski: não é pos-
sível separar certa gama de sentimentos em “puramente físicos” ou “pura-
mente espirituais/ideacionais”, assim como fechar os olhos à existência de 
paradoxos que mais aproximam, do que afastam, processos psicológicos 
de selvagens ou civilizados. Fazendo uso de um vocabulário bolchevique 
para negar a estratificação social das emoções, bem como a divisão dico-
tômica entre as corporais e as ideacionais, afirma Vigotski (2004, p. 213): 
“Não há sentimentos que por direito de nascimento pertençam à cate-
goria superior, enquanto que outros estariam vinculados, por natureza, à 
categoria inferior.”6. Vigotski percebe que corporal, inferior e incivilizado 
eram ideias afins na obra de James. Entretanto, mostrar em termos cien-
tíficos que as emoções são processos psicológicos que ocorrem no corpo e 
no cérebro, traduzindo-se nessa qualidade mais geral e equívoca que de-
nominamos “mente”, demanda que LSV recorra a diversos domínios do 
conhecimento7. 

Ao mergulhar nos dados experimentais e de estudos de caso clí-
nico, o “Teoría...” marca-se pela interdisciplinaridade. Apresenta comen-
tários extensos sobre a fisiologia das emoções, a psicopatologia clínica, a 
psicologia comparada de humanos e animais, além do modelo filosófico 
nelas aplicado. Já se buscava, na época, uma análise evolucionária do com-
portamento emocional, cujo pontapé inicial fora dado por ninguém mais, 
ninguém menos, que Charles Darwin (1934), com a publicação de “A 
expressão das emoções no homem e animais” [The expression of the emotions 
in man and animals]. Graças ao cient ista britânico, para Vigotski 

6 “no existe emoción que sea por naturaleza superior o inferior, como no existe emoción que sea por 
naturaleza independiente del cuerpo, que no esté unida a este” (VIGOTSKI, 2004, p. 213).
7 Vale notar, conforme mostra Wassmann (2014), que a “corporalização” das emoções na TPE foi um 
dos motivos para popularidade de James entre os leigos, mas lhe trouxe muitas críticas de cientistas 
respeitáveis de seu tempo: Wundt, Sherrington, Binet, e mesmo de um amigo, Carl Stumpf.
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(2004), o capítulo referente à reação emocional dos animais e à sua evolu-
ção era o item que a psicologia desenvolvera com maiores detalhes. 

Uma das fontes mais importantes para a negação da teoria pe-
riférica por LSV é a da psicopatologia clínica – fonte epistemológica 
que Vigotski, há alguns anos, buscava integrar à sua obra. Wilson (apud 
VIGOTSKI, 2004) descreve casos de pacientes neurológicos nos quais os 
comportamentos de rir ou chorar em nada correspondiam aos sentimentos 
vivenciados, havendo uma ausência de paralelismo, uma completa desco-
nexão entre elementos mentais e corporais das emoções como efeito dos 
processos mórbidos; “Se observa neles uma expressão facial parecida com 
a de uma máscara, mas atrás da qual se mantém por completo o funciona-
mento normal das reações emocionais”8. (VIGOTSKI, 2004, p. 46, tradu-
ção nossa). O estudo das consequências das lesões em diferentes regiões do 
sistema nervoso central desmentia que este não tivesse participação tanto 
na expressões corporais quanto ideacionais das emoções. 

Vigotsky descreve muitos estudos que mostram a importância da re-
gião antigamente chamada de “tálamo óptico” nas emoções, embora, confor-
me Guyton (1993), tal termo não seja mais usado na nomenclatura anatô-
mica atual, que divide o tálamo em núcleos e não mais pela sua proximidade 
com outras estruturas (como o olho, o quiasma ou o nervo óptico). 

Na época, descobria-se o que hoje está mais que confirmado: o 
tálamo é um centro importante de triagem inicial dos sinais sensoriais vin-
dos das regiões baixas do sistema nervoso, como o mesencéfalo e a medula, 
interagindo estreitamente com o córtex (GUYTON, 1993). Vigotski mos-
tra como a ação do tálamo pode ser, então, relativamente independente 
do que ocorre no corpo. Ele não é um simples elo de transmissão dessas 
sensações.

Vigotski, o “Mozart da Psicologia”, descreve então pesquisa clínica 
do neurologista H. Head sobre pacientes com lesões unilaterais no tálamo 
óptico. Em consequência destas, eles apresentavam uma hipersensibilidade 
emocional do mesmo lado do corpo em que o tálamo encontrava-se afe-
tado. Outro grupo, mesmo com a musculatura facial paralisada, relatava 
continuar sentindo toda espécie de sentimento. Além de contribuírem com 

8 “Se observa em ellos una expresión del rostro parecida a la de uma máscara, pero tras la cual se man-
tiene por completo el funcionamento normal de las reacciones emocionales” .
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a descoberta da função do tálamo, ajudando a identificar o “espraiamento” 
das funções das emoções na mente e no corpo, esses estudos provavam a 
utilidade na associação de métodos objetivos e subjetivos na constituição 
de uma nova psicologia, conforme salienta Vigotski (2004)9.

Provava-se, também, que as sensações periféricas de emoções, 
exceto em condições muito especiais, não se identificavam com as vi-
vências emocionais, levando o autor – junto de outros pesquisadores 
de sua época – a concluir que as sensações são apenas parte das nossas 
vivências. Ou seja, a despeito das conexões entre sensações específicas 
de sons, imagens etc e as emoções, conseguimos distinguir com clareza 
as “sensações” das “emoções”. 

Cumpre ressaltarmos o sentido filosófico dessas contribuições de 
Vigotski, para além da mera exposição de dados de pesquisa já fartamente 
comprovados, que não mais oferecem novidade, à luz do progresso das 
pesquisas sobre as emoções nas mais diversas disciplinas. O ponto central 
que se afirmava pela descoberta do papel do tálamo era de que as emoções 
são processos complexos, mesmo em uma perspectiva puramente neurop-
sicológica. Neste sentido, também estava claro que não era apenas a evolu-
ção da espécie a responsável pela determinação dos processos emocionais. 
Era de se supor a existência de mais causas interagindo com a evolução 
biológica do organismo humano. Aspectos que Vigotski considerava es-
senciais no estudo sobre as emoções, como a sua determinidade, estrutura 
e dinâmica, quase não eram problematizados. Urgia a necessidade de um 
monismo, pois a teoria James-Lange permanecia dualista; suas ideias sobre 
a relação corpo-mente eram incompatíveis com as novas descobertas em 
fisiologia e neurologia clínica. James reivindicava descendência intelectual 
para com a teoria da seleção natural, no que foi criticado por Vigotski, 
muito atento não à superfície da teoria periférica – fundada na interpreta-
ção de dados experimentais, essa “quintessência” da ciência moderna em 
seu tempo – mas sim às suas similaridades profundas para com o pensa-
mento cartesiano.

Vincular James a Descartes e propor a superação deste bloco dua-
lista pelo monismo espinosano, doutrina psicofísica que viria a se consti-
tuir na principal orientação filosófica para uma nova teoria das emoções, 

9 Ex-aluno de James em Harvard, o fisiologista Walter Bradford Cannon (1871-1945) acaba por negar 
experimentalmente a teoria periférica das emoções, propondo a teoria talâmica em 1915 (TOASSA, 2012).
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era a estratégia adotada por Vigotski (2004). Ele propunha-se a concreti-
zá-la na segunda parte do Utchenie ob Emotsiajakh, que, infelizmente, para 
parafrasear Marx (1999), não foi legada sequer à crítica roedora dos ratos. 

LSV procurava pintar um quadro do psiquismo em que as mudan-
ças que constituíam os eixos natural e cultural do desenvolvimento são um 
processo único de formação biológico-social da personalidade da criança 
(VIGOTSKI, 1995). Adaptando de Toassa (2009): o futuro da psicologia 
das emoções residia no desenho de um quadro único das manifestações da vida 
emocional humana, vivenciais e comportamentais, e de seus processos de 
determinação biopsicossocial. O bielorrusso defendia a criação de uma psi-
cologia geral, cujos conceitos contemplassem o que seria próprio do hu-
mano, humanamente universal. Emoções tão diversas quanto o medo dos 
animais e o amor de Dante Alighieri por Beatrice Portinari (VIGOTSKI, 
2004) precisavam ter sua gênese esclarecida pela mesma teoria. 

Frente à imensidão de dados dispersos e ideias confusas, Vigotski 
sustenta que “[...] os problemas não resolvidos pela crítica e a nova teoria, 
dos quais acabamos de falar, constituem tarefas que na aparência não são 
possíveis de cumprir antes de muitos anos, com extensas e sérias investiga-
ções.” (2004, p. 55, tradução nossa)10, que já atravessavam diversas áreas 
do conhecimento – vindo, no futuro, a assumir um perfil interdisciplinar.

A primeira tarefa, que ele próprio realizava, era compilar e relacio-
nar o material fatual sem coordenação, expondo a luta de ideias filosóficas 
por detrás das psicológicas. Parafraseando Engels, Vigotski (2004) afirma 
que, quisessem ou não os naturalistas, eram os filósofos que os guiavam. 
Tropeçava-se na minguada compreensão do sistema nervoso do início do sé-
culo XX: caberia mais formular ideias para as direções futuras da pesquisa do 
que tecer afirmações seguras sobre o assunto. Vigotski não esclareceu quais 
seriam as tarefas pendentes, mas o vigor de sua crítica à TPE e o número de 
campos pelos quais transita em sua “Teoría...” mostram um grande projeto 
para uma nova ciência das emoções, que não se detinha apenas nos limites da 
psicologia, mas refletia a emergência de um trabalho interdisciplinar. É para 
suprir essa lacuna que nos aproximamos de Kagan (2007).

10 “Es verdade que los problemas no resueltos por la crítica y la nueva teoría, de los que acabamos de 
hablar, constituyen tareas que en aparência no es posible cumplir más que al cabo de muchos años, y 
gracias a extensas y serias investigaciones”.



346  TOASSA, G.

Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 335-358, 2019.

2 aS emoçõeS Como oBjeto interdiSCiPlinar: jerome Kagan 

Oitenta e quatro anos depois do Teoría de las emociones, tanto as 
ciências médicas e biológicas quanto as humanas evoluíram muito, com 
significativas transformações das metodologias de pesquisa. Nesse quadro, 
Kagan, embora seja um dos principais nomes da psicologia do desenvolvi-
mento americana, é cientista pouco estudado no Brasil. O livro “What is 
emotion?...” foi citado em nosso país apenas por Toassa (2011), sendo iden-
tificadas outras 216 citações no Google Acadêmico em qualquer idioma, 
em pesquisa realizada a 07/12/2017.  

Enxergar semelhança entre algumas de suas ideias e as vigotskianas 
parece, à primeira vista, historicamente insólito, pois Kagan (2007) não 
procura embasar-se em qualquer psicologia soviética. Tampouco defende a 
necessidade de que Espinosa seja elevado ao proscênio da pesquisa neuro-
científica, como o fez Vigotski. Mas um diálogo de Kagan com a psicologia 
de LSV pode ser estabelecido, em princípio, sobre duas bases comuns: 1) 
o problema da definição das emoções como processos complexos e multi-
determinados; 2) a valorização da interdisciplinaridade e da multiplicidade 
dos métodos de pesquisa no campo das emoções. 

Kagan (2007) destaca-se pela crítica e cuidadosa reflexão metodo-
lógica, criticando os equívocos criados pelo darwinismo social nos estudos 
contemporâneos sobre as emoções. Caracteriza-se por uma ampla com-
preensão dos mais diversos métodos de pesquisa sobre o tema, incluindo 
as possibilidades e limites das técnicas de neuroimagem – não raramente 
fetichizadas em nosso tempo. Integrando muitos dados (à primeira vista, 
divergentes), numa abordagem complexa sobre o desenvolvimento huma-
no, o autor mostra, por exemplo, os erros existentes na dicotomia entre 
inato e adquirido para explicação das origens do psíquico. Argumenta que 
o estudo das emoções não amadureceu o suficiente para se adquirir con-
fiança em um grande número de premissas (KAGAN, 2007) – afirmação 
semelhante à de Vigotski, que nada conheceu da recente avalanche de tra-
balhos sobre emoções. 

O cientista critica, também, as repetidas tentativas de definir quais 
seriam as emoções básicas de nossa espécie – ou seja, emoções mais simples e 
universais, com raízes biológicas inequívocas, das quais derivam todas as ou-
tras – ao longo da história da psicologia. Segundo ele, falta a essas tentativas 
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elementos de reflexão e autocrítica acerca de suas próprias fontes culturais, 
uma vez que as emoções “eleitas” sempre são aquelas consideradas mais rele-
vantes na cultura específica do pesquisador, sem fazer exceção mesmo às tão 
prestigiadas emoções básicas de Ekman11. Para Kagan, um julgamento ético 
sutil permeia o contraste entre emoções positivas e negativas. 

Em seu Capítulo 2, Kagan (2007) disserta longamente sobre as vi-
cissitudes das tentativas de classificar as emoções, as quais não costumam 
levar em conta que a ideia de emoção humana na psicologia das últimas 
décadas é a de um constructo que se refere a quatro fenômenos imperfeita-
mente relacionados: 1) uma mudança no perfil da atividade cerebral (brain 
profile) para selecionar incentivos (recompensas, punições); 2) uma mudança 
conscientemente detectada no sentimento (detected feeling), com qualidades 
sensoriais identificáveis; 3) processos cognitivos que interpretam e/ou rotu-
lam o sentimento com palavras (appraisal), ou seja, a emoção atribuída de sen-
tido; e 4) uma prontidão (preparedness) para uma resposta comportamental, 
ou uma demonstração nesse sentido (KAGAN, 2007, p. 23). Kagan desafia 
as interpretações mais rasteiras da neuroimagem ao observar que pode ha-
ver mesmo desencontros entre o perfil cerebral e as emoções relatadas: um 
mesmo perfil identificado na neuroimagem pode levar a um amplo leque de 
rótulos linguísticos para o estado emocional do sujeito.

Conforme vimos anteriormente, à época de Vigotski (2004) a 
psicopatologia clínica das emoções, ainda longe do refinamento de traçar 
perfis de atividade cerebral, começava, no entanto, a perceber como o item 
4 (as expressões faciais de riso ou pranto) podiam desencontrar-se do item 
2, o sentimento. Em outro texto (VIGOTSKI, 1991), enunciou mais cla-
ramente a importância da avaliação/interpretação cultural para a definição 
da natureza de um sentimento. 

Kagan (2007) acredita que futuros investigadores elaborarão dife-
rentes construtos para componentes separados da estrutura que caracteriza 
a emoção, na esteira dos antigos gregos, que separavam a taquicardia e o 
calor facial após um insulto, das emoções de raiva e vingança subsequentes 
à avaliação do sentimento corporal. Em relação com os quatro fenômenos 
acima descritos, esses futuros constructos precisariam, por exemplo, sepa-

11 São elas: medo, raiva, nojo, surpresa, tristeza e felicidade, classificação baseada em pesquisas do 
cientista sueco Paul Ekman (nascido em 1934) nos anos 1970, sob forte influência da antiga noção da-
rwinista de reflexos da espécie – atualizados no termo “programas afetivos centrais” (TOASSA, 2009). 
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rar um primeiro grupo de respostas a expressões faciais na forma de estados/
padrões cerebrais consistentes, sem que o sujeito perceba nenhuma mu-
dança no sentimento, de um segundo grupo de estados, acompanhados de 
comportamentos involuntários ou respostas autonômicas, de um terceiro 
grupo que resulta também em sentimentos detectados, mas não interpreta-
dos, de um quarto grupo envolvendo também a interpretação; e um quinto 
grupo, englobando todos os fenômenos: um estado cerebral, um sentimen-
to detectado, uma avaliação e uma resposta12. 

Kagan observa que indivíduos usam rótulos diferentes para estados 
corporais semelhantes – por exemplo, após uma injeção de epinefrina, que 
causa mudanças detectáveis da atividade cerebral – dependendo do con-
texto no qual se encontram. Ao constatar a existência de um dos quatro 
fenômenos especificados, não podemos ter, portanto, certezas absolutas 
sobre os demais. A existência desses itens mostrava, assim, a existência de 
conexões mente-corpo mas, ao contrário do que supunha James, a resposta 
comportamental não é o primeiro, mas sim o último elo da cadeia de re-
ações psicológicas cujos componentes são bastante complexos. Assim, em 
sua teoria, não há uma “desconexão” mente-corpo, mas sim a existência de 
níveis gradativos de implicação psicofísica em um oceano de manifestações 
não rotuladas pela linguagem, tal como observa Engelmann (1978). Não 
há correspondência unitária entre emoção e palavra, o que nos remete à 
persistente impressão de não conseguirmos traduzi-las em sua totalidade, 
no discurso verbalizado. Isto afirma Toassa (2014) sobre Vigotski. 

A despeito de os quatro componentes acima especificados serem 
encontradiços em diversas teorias psicológicas, Kagan (2007) nota, com 
justeza, que cada perspectiva psicológica varia na significância e nomen-
clatura atribuídas aos componentes (o norte-americano denomina “senti-
mento” ao segundo componente e “emoção” ao terceiro). Nos encontros 
e desencontros dos componentes, os mesmos padrões de neuroimagem 
não significarão necessariamente a associação de todos eles, nem influen-
ciarão igualmente o pensamento e as relações interpessoais. Ou seja, não 
estamos diante de uma simples combinação de fatores neutros, mas sim de 

12 Hoje, de forma imprecisa, essas diferentes fontes de dados são descritas, por exemplo, com o rótulo 
“ansiedade”, tanto mediante o encontro com estranhos quanto a ativação da amígdala – estrutura 
anatômica do sistema nervoso central, cuja atividade pode ser identificada na neuroimagem – perante 
caras raivosas.
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processos complexos, cuja multicausalidade é evidente, comportando um 
elemento difuso, imprevisível, próprio da relação de pessoas com as situa-
ções, e não animais com seu ambiente. A ansiedade humana, por exemplo, 
não é ativação de um circuito cerebral (e muito menos corporal, tal como 
defendia James), mas produto da interpretação simbólica de uma mudança 
do sentimento. Entre outras causas, isso ocorre porque o tálamo, em seres 
humanos, estabelece conexão entre as sensações do corpo e as funções ava-
liativas do lobo frontal, “filtrando” e moderando essas sensações, tal como 
as pesquisas clínicas do tempo de Vigotski (2004) começavam a identificar. 

Entretanto, esses quatro fenômenos da emoção e suas relações 
não nascem prontos. O autor observa que as nossas diferenças com re-
lação a outras espécies vão se avolumando com a idade: para ele, as rea-
ções comportamentais iniciais da criança pequena a incentivos de cunho 
emocional são

[...] ou respostas biologicamente preparadas ou hábitos adquiridos, e 
as respostas são signos de uma mudança no estado interno que é isenta 
de avaliação. A imaturidade estrutural do cérebro do bebê significa que 
as emoções que requerem pensamento, como culpa, orgulho, desespe-
ro, vergonha, e empatia, não podem ser experimentadas no primeiro 
ano de vida porque as habilidades cognitivas necessárias para sua emer-
gência ainda não se desenvolveram (KAGAN, 2007, p. 30).13

Descrevendo processos básicos de desenvolvimento da espécie e 
dos indivíduos humanos, o autor faz uma crítica ácida à transposição de 
termos da pesquisa de animais para humanos, algo que ocorre rotineira-
mente entre pesquisadores da etologia, psicologia comparada e disciplinas 
afins. Tais estudiosos costumam aceitar como verdade absoluta a hipótese 
de Darwin acerca de uma estreita continuidade entre humanos e animais; 
como William James, confiam ainda hoje na simplicidade, na facilidade 
apresentada pela pesquisa baseada em modelos animais (fundamentais no 
teste de novos fármacos, interesse maior da bilionária indústria da doença) 
e equiparação entre espécies. Ao lembrar que, no Renascimento, os sábios 

13 […] either biologically prepared responses or acquired habits, and the responses are signs of a change 
in internal state that is free of appraisal. The structural immaturity of the infant brain means that 
the emotions that require thought, such as guilt, pride, despair, shame, and empathy, cannot be ex-
perienced in the first year because the cognitive abilities necessary for their emergence have not yet 
developed. (KAGAN, 2007, p. 30).
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consideravam que uma planta em formato de coração era dotada de pro-
priedades terapêuticas para doenças cardíacas, Kagan alerta para o perigo 
das aparências ao observar que diferimos de outros grandes primatas antro-
póides (como chimpanzés e bonobos) por características como a habilidade 
de recordar um passado distante, antecipar um futuro longínquo, inferir 
pensamentos alheios, avaliar nossa própria personalidade com relação à de 
outros, comunicarmo-nos linguisticamente. Ademais, enquanto os nossos 
parentes primatas avaliam apenas seu ambiente imediato, nós somos capa-
zes de nos situar racionalmente em um meio social maior: por exemplo, 
se eu sou um estudante com desempenho mediano em uma boa escola de 
ensino médio, tendo a estar mais seguro sobre minhas possibilidades de 
acesso à universidade do que um excelente estudante de uma péssima esco-
la. Neste sentido, o autor desdenha das inúmeras tentativas de buscar cir-
cuitos cerebrais fundadores do medo ou ansiedade independentemente da 
causa, empreitada infrutífera que traduz a ancestral verdade de Confúcio: 
“O mais difícil de tudo é encontrar um gato preto em uma sala escura, 
especialmente se não houver gato algum.” (KAGAN, 2007, p. 60)14.  

Conforme Kagan, essa insistência em um localizacionismo estrei-
to, em uma suposta relação unívoca entre certos padrões neuroquímicos 
ou neurofisiológicos e vivências de medo, alegria, raiva – independente de 
gênero, idade, classe, genoma – acaba por construir crenças equivocadas do 
público em geral em um determinismo biológico, o qual peca, necessaria-
mente, pela superssimplificação das concepções sobre a natureza humana, 
bem como pelo incentivo à falta de responsabilidade dos indivíduos sociais 
com relação às suas próprias ações. Não obstante, nossa vida emocional 
não é um simples efeito das crenças sociais; seus argumentos em favor das 
diferenças humanos-animais ganham força justamente por se pautarem em 
uma cuidadosa leitura da biologia humana, sem reduzir os fenômenos pró-
prios das emoções à simples discursividade. Como Vigotski, Kagan busca 
pintar um quadro amplo das manifestações pertinentes às emoções, con-
siderando suas características próprias no quadro mais geral das funções 
mentais, cuja raiz inicial está na evolução de nossa espécie. O potencial 
crítico de “What is emotion...?” ao darwinismo social é o de quem não deixa 
de considerar os quatro fenômenos relativos à emoção como processos a 

14 “The hardest thing of all is to find a black cat in a dark room, especially if there is no cat.”  
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serem compreendidos em suas bases biológicas, as quais explicam, para o 
autor, parte da variação individual da nossa vida afetiva.  

  Tal como almejava Vigotski (2004), Kagan reconhece o impor-
tante papel da sociedade, história e cultura nos processos dinâmicos que 
caracterizam nossas emoções. Esse papel é melhor desenvolvido nos capí-
tulos três e quatro. Fazendo a conexão entre nosso ser sociocultural e sua 
biologia, o autor afirma: 

Embora cada emoção origine-se na atividade cerebral, cada qual é, an-
tes de tudo, um fenômeno psicológico subdeterminado por um estado 
cerebral pois cada perfil cerebral pode dar origem a um conjunto de 
emoções. A emoção específica que emerge depende da situação e sem-
pre da história e biologia da pessoa (KAGAN, 2007, p. 1-2).15

Uma mudança no sentimento pode ser percebida e descartada, ou 
escrutinada e nomeada. Nesse ato, para Kagan (2007, p. 42), as palavras 
que utilizamos sofrem a influência do contexto imediato, ações ou pensa-
mentos contínuos, os discursos e a folk theory (a psicologia do cotidiano, 
psicologia ingênua ou teoria popular corrente sobre os processos mentais). 

Chama-se, portanto, atenção à unicidade das vivências emocio-
nais, muito além de sua compreensão como supostos padrões fixos da es-
pécie: segundo o autor, é diferente a emoção identificada como “stress” se 
ela decorrer de uma prisão por razões políticas ou por se ter violado uma lei 
para obter vantagem própria. A interpretação do sentimento pode conter 
percepções ambíguas – tal como mostrou a Psicologia da Gestalt nos ex-
perimentos sobre a percepção de objetos externos, também o vocabulário 
para emoções pode ser polissêmico, variado, impreciso. Antecipando essas 
noções, Vigotski (1996) notou que a autoconsciência da criança é per-
passada pela atribuição de sentido dela às próprias vivências, baseada em 
significações consubstanciadas na língua. 

Porém, há marcantes diferenças entre conceitos relativos a obje-
tos externos ou a emoções, a começar por uma das características funda-
mentais da classificação das emoções: sua origem. Segundo Kagan (2007) 
15 “Although every emotion originates in brain activity, each is first and foremost a psychological 
phenomenon that is underdetermined by a brain state because each brain profile can give rise to an 
envelope of emotions. The specific emotion that emerges depends on the setting and always on the 
person´s history and biology.” (KAGAN, 2007, p. 1-2).
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enquanto o significado de “maçã” contempla uma representação de for-
ma, cor, textura, gosto e apenas secundariamente de sua “origem” em uma 
árvore, o entendimento de uma palavra emocional requer uma ideia da 
causa do sentimento fundante. É preciso acrescentar a razão, ou causa, dos 
sentimentos corporais, relacionando-os à sua fonte externa (como objetos, 
eventos, atos de outros sujeitos). O contexto local influencia muito a esco-
lha de palavras, conquanto Kagan alerte para o fato de os sentimento serem 
dinâmicos, instáveis; não obstante os termos para emoções sejam estáveis, 
“congelados”, não capturando essas qualidades tão típicas. Como Kagan 
(2007, p. 22):

Emoções são como a temperatura. Sempre há alguma forma dela, mas 
premiamos com status especial os arranjos singulares, pouco frequen-
tes, de umidade, temperatura e velocidade do vento chamados fura-
cões, nevascas e tempestades elétricas.16 

Para caracterizar emoções relativas a um ato flagrantemente só-
cio-político, como a violação de uma norma comunitária ou privada, é 
preciso ainda especificar se o evento que desencadeou o sentimento foi 
voluntário ou não, prejudicou ou não a outros, se era conhecido por outros 
ou apenas por quem o realizou. Só isso cria oito emoções diferentes, sendo 
que o inglês teria apenas três palavras para rotulá-las: embaraço, vergonha 
e culpa (embarassment, shame ou guilt), lembrando-nos muito da célebre 
“árvore dos afetos” de Espinosa, autor tão ao gosto de Vigotski17. 

Em alguns tópicos, Kagan explica as relações entre alterações ence-
fálicas e a culturização do cérebro ao longo do desenvolvimento, em uma 
exposição similar à psicologia histórico-cultural de Vigotski e Luria pelo 
uso de conhecimentos de diversas ciências. Afastando-se do binômio estí-
mulo-resposta que permeia diversas teorias sobre as emoções, binômio este 
tão criticado por Vigotski (1995, p. 62), Kagan concentra-se nos processos 
conceituais e de julgamento fundadores dos estados emocionais e de suas 
repercussões nas relações sociais, para além da condição de mera resposta 

16  “Emotions are like the weather. There is always some form of weather, but we award special status to 
the infrequent, distinct arrangements of humidity, temperature, and wind velocity called hurricanes, 
blizzards, and thunderstorms”  
17 Das afecções que nascem do desejo, alegria e tristeza, afecções que se costuma designar por diversos 
nomes, segundo suas diversas relações extrínsecas (ESPINOSA, 2008).
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a estímulos padronizados. Defende o caráter estrutural das emoções, nelas 
integrando muitas dimensões da vida emocional e estudos sobre os seus 
diversificados impactos nos pensamentos, decisões e atos individuais de 
acordo com diferentes culturas e comunidades. Com isso, avança muito 
na compreensão das emoções como componentes de um cérebro sujeito a 
transformações culturais diversas.

Por fim, Kagan reconhece ainda, no Capítulo Quatro, que uma 
das especificidades da sociedade humana está em selecionar certas carac-
terísticas como sinais de status, fato que contribui de forma decisiva para 
a autodefinição identitária das pessoas – assim, como afirmaria Vigotski 
(1999a), as emoções ligadas a essas características são as mais profundas, 
intensas; as que estão propriamente no centro da personalidade. O autor 
observa que pertencer a uma classe social baixa, por si só, tem poderosos 
efeitos negativos para nossa vida mental18. De modo geral, mostra resulta-
dos de pesquisa que indicam o quanto sermos identificados com caracterís-
ticas socialmente desejáveis – especialmente aquelas relativas à classe social, 
gênero, cultura – são importantes na saúde mental. 

ConSideraçõeS finaiS

Nos estudos sobre as emoções, Vigotski visualizava uma psicolo-
gia que deveria participar de uma grande “divisão de trabalho” entre as 
ciências, ainda demasiado imaturas para dar origem a uma teoria mais 
consistente. Mais de oitenta anos depois, muito se pesquisou sobre a te-
mática: tornou-se desafiador até mesmo selecionar um corpus de pesquisa, 
quanto mais formular algum juízo sobre o enorme número de trabalhos 
publicados. 

Em seu manuscrito inacabado Teoría de las emociones, Vigotski faz 
a crítica à teoria periférica das emoções, ou teoria James-Lange, permeada 

18 Fato que, no século XIX, favoreceu explicações fundadas na hereditariedade para explicar os sucessos 
de algumas classes em contraste com os fracassos de outras. “Evolutionary ideas answered this social 
need by suggesting that many of the disadvantaged who lived in squalor were biologically less fit. 
This interpretation freed some emotions from their traditional semantic link to ethical concepts and 
implied a biological basis for variation in emotional propensities. The middle class, it was presumed, 
possessed an inherently superior ability to control intense anger, carnal desire, and temptations to 
drink excessively, as well as an enhanced capacity for joy while working toward a future goal, pride 
following accomplishment, and guilt over violating ethic norms.” (VIGOTSKI, 1999a, p. 151).
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pelo simplismo de procurar reduzir toda a riqueza e diversidade da vida 
emocional humana à mecânica evolucionária, padronizada, do comporta-
mento reflexo. James reduzia as emoções às meras sensações do corpo, e, ao 
separar essas “emoções-padrão, corporais” das “elevadas, espirituais”, fun-
damentava-se em uma compreensão de que o sistema nervoso central fosse 
um mero receptor das sensações do corpo, sem exercer papel relevante nas 
emoções-padrão. Nessas ideias, é possível identificar ressonâncias tanto do 
darwinismo social de Spencer quanto da trajetória religiosa de James. 

É com base em uma combinação de dados experimentais e clínicos 
que Vigotski defende uma leitura multideterminada e dinâmica das emo-
ções humanas, sem o hiato entre as “corporais” e “espirituais” estabelecido 
por James. Seria necessário uma combinação de métodos de pesquisa para 
desenhar um quadro único das emoções humanas, envolvendo aspectos 
vivenciais e comportamentais que levassem em conta o desenvolvimento 
como um processo único de formação biológica e social da criança.

Kagan (2007) mostra avanços muito significativos em uma ciência 
interdisciplinar das emoções ao refletir tanto sobre pesquisas experimen-
tais quanto trabalhos antropológicos e filosóficos, advogando em favor da 
separação dos quatro fenômenos tradicionalmente associados às emoções 
na psicologia: perfil neuronal, sentimento detectado, atribuição de sentido 
e prontidão para resposta, defendendo uma análise circunstanciada das 
emoções para superar a inadequação contemporânea dos conceitos. Ao in-
vés de, tal como James, pretender uma descendência direta com relação ao 
pensamento darwiniano, integra contribuições de diversas áreas do conhe-
cimento, transcendendo os estreitos limites do darwinismo social. 

Esses quatro fenômenos refletem níveis diversos de mobilização do 
indivíduo no decorrer do cotidiano, já que as emoções não são fenômenos 
pontuais, mas funcionam como a “temperatura” do indivíduo psicológico. 
Kagan sustenta de forma rigorosa a multicausalidade das emoções, cons-
truindo um modelo alternativo para compreensão delas, que comporta 
um elemento difuso, singular, imprevisível, próprio da relação de pessoas 
com situações – não animais e seu legado evolucionário em certo ambiente 
imediato. Kagan refuta as analogias simplistas que equiparam nossa espécie 
às demais, trazendo luz à análise do desenvolvimento pelo qual as emo-
ções da criança começam a sofrer a influência da cultura. O autor ainda 
observa como os modos pelos quais parâmetros sociais essenciais em nossa 
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autodefinição identitária – como gênero, classe social, idade – influenciam 
de forma decisiva a natureza das emoções que vivenciamos. Embora tam-
bém polissêmicos e sujeitos às interpretações ambíguas, tais como nos-
sos conceitos sobre os objetos externos, diversos conceitos utilizados para 
interpretar e generalizar emoções implicam-se em formas complexas de 
avaliação ético-política que compõem nossas emoções de forma estrutural, 
mostrando como nossa essência não é padronizada nem feita de uma carne 
impensada e não-pensante. As ideias de Kagan em muito contribuem para 
percebermos o quanto Vigotski era um autor muito à frente de seu tempo. 
Assim, reitero a noção de que uma perspectiva vigotskiana sobre as emo-
ções envolve uma análise estrutural e funcional das emoções, 

[...] identificando suas funções nas diversas modalidades de linguagem; 
as manifestações em cada uma, configurando complexos estruturais 
distintos, pois não são puramente subjetivas nem objetivas: produzem 
um e outro tipo de manifestação (vocabulário específico, entonação, 
gestualidade, mímica, ritmo; pontuação, descrição verbal, versificação 
e outros recursos escritos); dependem das circunstâncias de sua produ-
ção, influenciando a dinâmica de poder em diversas formas de relação 
social (de trabalho, namoro, amizade etc). (TOASSA, 2009, p. 310).
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