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RESUMO 

BIANCHI, Vinícius Cezar. O Problema da Vontade Livre: Uma Abordagem 

Contemporânea. 2019. xx f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Programa de Pós-

Graduação em Filosofia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

O presente trabalho tem como objetivo a análise e investigação de alguns dos principais 

argumentos e teóricos que discutem o problema da vontade livre na contemporaneidade. 

Esta investigação inclui expor e problematizar as concepções referências na literatura de 

vieses compatibilistas, incompatibilistas-libertarianistas e incompatibilistas-

deterministas, a fim de que se possa observar, dentre estas propostas, seus desafios e 

possíveis soluções ao problema da vontade livre, a saber, as teorias incompatibilistas-

libertarianistas de Robert Kane e Roderick Chisholm, teorias compatibilistas de Martin 

Fischer, Harry Frankfurt e Kadri Vihvelinh e teorias incompatibilistas-deterministas de 

Derk Pereboom e Galen Strawson. Dedicaremos também espaço para o trabalho de von 

Wright, ao que tange uma análise que busca a distinção entre causalidade e 

condicionalidade. Em especial, terão destaques o trabalho de Martin Fischer e Galen 

Strawson como expoentes na compreensão, problematização e tentativas de soluções do 

problema da vontade livre. 

 

   

Palavras-Chaves: Compatibilismo. Determinismo. Libertarianismo. Responsabilidade 

Moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  

BIANCHI, Vinícius Cezar. The Problem of Free Will: A Contemporary Approach. 

2019. xx f. Dissertation (Master in Philosophy) - Graduate Program in Philosophy, 

Federal University of Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

The present work aims at the analysis and investigation of some of the main arguments 

and theorists who discuss the problem of free will in contemporary times. This research 

includes exposing and problematizing the conceptions references in the literature of 

compatibilists, incompatibilists-libertarianists and incompatibilists-determinists gore, in 

order to be able to observe, among these proposals, their challenges and possible 

solutions to the problem of free will, incompatibilist-libertarianist theories of Robert 

Kane and Roderick Chisholm, compatibilist theories of Martin Fischer, Harry Frankfurt 

and Kadri Vihvelinh, and incompatibilist-deterministic theories of Derk Pereboom and 

Galen Strawson. We will also devote space to the work of von Wright, which refers to 

an analysis that seeks to distinguish between causality and conditionality. In particular, 

the work of Martin Fischer and Galen Strawson as exponents in understanding, 

problematizing and attempting solutions to the problem of free will will be highlighted. 

 

Keywords: Compatibilism. Determinism. Libertarianism. Moral Responsibility. 
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I. Introdução 

“Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta: não há ninguém explique e 

ninguém que não entenda!”.1 

  

 O problema da vontade livre (PVL) não é um problema novo. Em todos os 

períodos históricos da humanidade2 houve pensadores que observaram como a limitação 

da liberdade acarreta inúmeros prejuízos às bases morais, legais, psicológicas, sociais, 

políticas e de simples convívio. Ao longo das eras tivemos tentativas de fundamentar 

filosoficamente o conceito de liberdade, para então, sustentarmos como logicamente 

possíveis outros tantos dependentes deste. Ideais e ideias como ‘certo’ e ‘errado’, ‘bom 

’e ‘mau’, ‘vergonha’ e ‘orgulho’, ‘crime’ e ‘inocência’, ‘punição’ e ‘louvor’, ‘honra’ e ‘ 

desonra’ foram constituintes ao desenvolvimento de toda civilização e, todos estes, 

derivados do pressuposto da posse da liberdade, independentemente que fosse esta 

concebida pelo senso comum de forma bastante intuitiva e pouco clara. 

 Por outro lado, paradoxalmente, as ideias de destino, presciência divina e 

predestinação, igualmente coexistiram (e ainda coexistem) com a ideia de que 

possuímos liberdade de poder pensar, escolher, decidir, agir ou omitir. É comum a 

crença de que, parte de seu futuro, é criado por ela própria através destes ‘poderes’. Ora, 

questionamos, como pode ser possível crer-se possuidor da liberdade de escolher o seu 

futuro e, conjuntamente, ao mesmo tempo, crer que parte dele (ou todo ele) está traçado, 

planejado, predestinado, escrito ou determinado, por forças divinas ou leis naturais por 

que ‘ deveria de ser assim’. Por vezes, intuitivamente, cremos que tudo aquilo o que nos 

foge o controle deve ocorrer de maneira invariável por que ‘era pra ser’. A noção de que 

podemos ser livres em nossas escolhas e ações e omissões parece incompatível com a 

ideia de que algo ‘deveria’ ocorrer por algum tipo de necessidade ‘desconhecida’. Surge 

deste dilema a profunda questão acerca de nossa liberdade de desejar, ‘somos nós livres 

para desejar o que desejamos’? Se acaso tudo de algum modo pode estar 

predeterminado por fatores desconhecidamente externos ou internos, como poderíamos 

ter nossas escolhas e ações livres? (supondo que são elas resultantes de nossos desejos). 

                                                           

1Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência, 1965, p. 70. 
 
2 Não foi o intuito desta dissertação realizar uma pesquisa na história da filosofia a fim de investigar a 

cronologia do problema da vontade livre e seu desenvolvimento.   
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 O grande risco de perdermos nossa liberdade, nossa tão preciosa intuição da 

posse de controle e da liberdade de nossas escolhas, ações e omissões, é que sendo esta 

eliminada, absolutamente nada do que fizemos, façamos ou viermos a fazer, pode, 

definitivamente, ser imputado louvor, censura ou punição. Se não há liberdade (ou 

controle) ninguém pode ser responsabilizado por nenhuma ação. 

 Na contemporaneidade o conflito entre estas duas ideias (liberdade e 

necessidade) continua a existir de modo a investigar cuidadosamente quais são as 

condições em que poderíamos nos considerar livres e responsáveis. Dentre alguns 

filósofos na atualidade, existem aqueles que buscam rejeitar a causalidade necessária 

envolvida nos eventos naturais, mediante leis naturais, como partícipes no processo de 

decisão e ação que subjaz a todos nós, seres humanos. Entre outros, no entanto, há quem 

defenda que esta causalidade natural não representa nenhuma ameaça a nossa posse de 

liberdade, ao menos em alguns casos elas permaneceriam compatíveis. 

  Diferenciar estes processos causais (determinísticos, indeterminísticos ou 

aleatórios), assim como as circunstâncias e condições em que o agente pode ou não ser 

imputado moralmente, faz parte de uma árdua tarefa destes filósofos. Não nos basta que 

o senso comum defenda a priori que somos capazes de agir livremente com base em 

nossos desejos e volições, a nós, estudiosos do tema, é exigido fundamentar a liberdade 

da vontade de modo a tornar claro como pode ser possível a nossa capacidade de 

livremente desejar o que desejamos fazer, a aqui chamada liberdade da vontade – e, 

obrigatoriamente explicar como ela interage (ou não) com os processos causais naturais 

envolvidos (ou não) em nossos desejos, decisões, ações etc.  

 Em geral, é crença comum a de que somos livres, ao menos em certas situações,  

para decidir ou agir de modo não determinado, isto é, que nenhum evento ou agente nos 

forçou a decidir ou agir como decidimos ou agimos, contudo, basta um olhar mais 

cético para que se questione se, por acaso, nossa vontade ao optar entre um ou outro 

curso de decisão/ação estaria tão menos livre ou predeterminada por causas que as 

antecederam, do mesmo modo que perdemos a liberdade quando eventos naturais ou 

agentes nos forçam, coagem, ou compelem nossas decisões e ações. Afinal, se nossas 

ações são antecedidas por nossas decisões e nossas decisões, por sua vez, são 

antecedidas por nossa vontade, o que estaria por detrás de nossa vontade? O que a 

ocasiona? Seriam elas causadas por leis físicas (leis newtonianas, quânticas), biológicas 

(DNA, meio ambiente) psicológicas (razões inconscientes) ou sociais (privações de 
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oportunidades), seriam elas essencialmente causas ‘naturais’? Ou quem sabe seriam elas 

antecedidas por alguma entidade, algum ‘eu’ou ‘self’?  

 O fato de não haver clareza acerca das origens e causas de nossos desejos, 

vontades e volições parece implicar na impossibilidade de rastrear de onde vem o 

controle e o sustentáculo de nossa liberdade de decisões e ações (e consequentemente 

nossa responsabilidade se esvai). Assim, novamente, parece pouco justificado e 

portanto, aberto à disputa, a questão sobre se somos ou não definitivamente livres e 

responsáveis. É preciso que sejamos capazes de esclarecer como a causalidade, seja ela 

qual for, ao anteceder nossa vontade, não requeira efeitos necessários em nossas 

escolhas – o que parece implicar na exclusão de qualquer intuição sobre nosso controle 

ou liberdade. Como isso poderia ser possível quando em grande parte das ciências 

naturais, eventos naturais, como por exemplo, reações físico-químicas, parecem 

requerer a causalidade necessária  ‘prescrita’ por leis imutáveis? – Como podemos ser, 

em última instância, livres, sem rejeitar a causalidade natural? 

 Todos gostamos, em alguma medida, de pensar em nós mesmos como 

responsáveis por quem somos, pelo nosso caráter, pelo que fazemos ao menos em 

algumas circunstâncias. E, com base nisto, nos é socialmente aceitável que punamos 

aqueles que foram julgados livres ao cometer atos evidentemente e deliberadamente vis. 

O conflito entre determinismo (causalidade) e liberdade (da vontade) para além do 

senso comum, requer uma solução que conforte a angústia de pensar que tudo isto não 

passe de mera ilusão ou apenas algum sistema pragmático de ‘justiça’ – o que nos 

levaria a crer que punições e louvores se tratariam somente de algum tipo de ‘sorte’ 

moral, a justiça pragmática neste caso funcionaria como uma espécie de ficção útil para 

regular o bom funcionamento de nossa sociedade, sem se preocupar propriamente com a 

liberdade ou determinação envolvidas nas ações.   

  De chofre, podemos replicar estas suposições céticas, afirmando que nos é claro 

que quando somos manipulados, coagidos, chantageados, condicionados 

subliminarmente (por hipnose ou propaganda, por exemplo), compelidos, em geral, por 

‘forças que não dependem de nós’. Afirmamos que nos é evidente quando perdemos a 

liberdade sobre nossos desejos, decisões e ações e que em situações semelhantes, que 

não tínhamos controle algum sobre o que ocorreu. Diríamos que sabemos 

suficientemente como averiguar as condições de responsabilização para aplicar as penas 

ou louvores com justiça. Ainda assim, poderiam replicar os céticos, que para todas as 
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situações em que julgamos ‘saber’ que o agente se encontra em condições de 

responsabilização, ainda não nos é claro que se o ato cometido por sua vontade ‘livre’ 

não estaria à mercê de um jogo de causas e fatores que o antecederam e que também 

não dependiam dele, tanto quanto as condições em que o julgaríamos ‘ não responsável’ 

ou ‘não livre’. Talvez, estas forças que poderiam incluir coisas como “Deus, Leis da 

física, hereditariedade e meio ambiente, razões inconscientes, condicionantes 

psicológicos ou sociais, engenheiros comportamentais, controladores ocultos, e outros” 

(KANE, p. 5) estejam no mesmo patamar quando dizemos que alguém ‘livremente’ 

desejou. 

 

I.1 A Classificação Dos Debatedores  

Tendo feito uma pequena introdução ao problema, agora é preciso que tornemos um 

pouco mais familiar, ao nosso leitor, quais são exatamente as liberdades que, em geral, 

podemos requerer no interior do debate do PVL como condição para responsabilização 

moral. Encontramos em nossa literatura, distinções acerca do conceito de ‘liberdade’: 

1. Liberdade de fazer de outro modo: eu sou livre para fazer de outro modo 

se, sendo o mesmo agente, com os mesmos desejos e crenças, é possível que 

eu faça ou não algo no sentido de que não seja totalmente causalmente 

determinado se eu fizer ou não.  

2.Liberdade de decisão: um subtipo da liberdade de fazer de outro modo. Eu 

sou livre em minha decisão se, sendo o mesmo agente, com os mesmos 

desejos e crenças, é possível para mim, entre cursos alternativos de ação, no 

sentido de que não seja totalmente causalmente determinada qual a via que eu 

irei decidir. 1 difere de 2 pois não deixa decidido de que maneira é possível 

para o agente fazer ou não fazer algo.  

3.Liberdade da vontade: um subtipo da liberdade de decisão. Eu ajo pela 

vontade livre se eu estou em posse de minha vontade, i.e, uma parte ou 

faculdade específica da alma por meio da qual eu posso decidir entre cursos 

alternativos de ações independentemente de meus desejos e crenças, no 

sentido de que não é totalmente causalmente determinado por qual via eu 

decido. 2 difere de 3, pois este último postula uma faculdade específica 

causalmente independente ou parte da alma na qual haja funções, como uma 

‘faculdade de tomada de decisão’ (BOBZIEN, p. 133) 



11 
 

Como veremos adiante, nem sempre a fortuna crítica defende que necessariamente a 

responsabilização moral deva ser subtraída na ausência de algumas destas liberdades, 

contudo, como visto que as liberdades 2 e 3 derivam da liberdade 1, torna-se desafiante 

demonstrar a liberdade em 2 e 3 sem que tenhamos a liberdade no sentido de 1, e, 

igualmente desafiante demonstrar que a liberdade 1 seja condição necessária para as 

liberdades 2 e 3.3 

  Portanto, estas liberdades de ação, decisão e vontade, como acima citadas, 

podem revelar-se conflitantes em um cenário em que o determinismo causal é 

verdadeiro. Estes cenários podem variar em suas configurações, possibilitando ao 

menos três opções: (I) o determinismo é verdadeiro e as liberdades são falsas, ou, o (II) 

determinismo é falso e as liberdades são verdadeiras, e (III) em que se admite que 

ambos possam ser verdadeiros e compatíveis.  Assim são chamados: 

• Incompatibilistas, que defendem que  

(a) a vontade livre é verdadeira e o determinismo é falso. (Libertarianista) 

Ou  

(b) a vontade livre é falsa e o determinismo é verdadeiro (Determinista forte) 

•  E, Compatibilistas, que defendem que 

(c) a vontade livre e determinismo são ambos, verdadeiros. (Determinismo 

moderado) 

É ainda possível, uma teoria (de modalidade especial)  que não se debruça 

propriamente sobre o PVL. Nesta teoria é firmado compatibilidade apenas entre 

determinismo causal e responsabilidade moral, sem com isso pretender afirmar que 

também a liberdade da vontade seja compatível com o determinismo. A relação pode ser 

vista da seguinte forma:  

                                                           

3 Como será visto, existem teóricos que defendem que a ausência de possibilidades alternativas 

(possibilidade de realizar diferentemente do que foi feito) não são uma ameaça à responsabilização do 

agente em cenários nos quais o determinismo é falso, quanto em cenários nos quais o determinismo é 

verdadeiro e, concomitantemente, veremos teóricos que defendem a necessidade de fazer de outro modo 

como condição necessária à responsabilização.  
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• Compatibilista entre 

(d) Determinismo causal e a responsabilidade moral e 

• Incompatibilista entre 

(e) Determinismo causal e responsabilização moral 

 Dentre as variedades das teses compatibilistas de determinismo moderado e 

algumas teses incompatibilistas-libertarianistas há uma tendência de que ambas possam 

conceber como verdadeira a responsabilidade moral devido a concepção de que a 

causalidade que move as ações do agente se encontram sob seu poder, seja pelo fato de 

possuir certo controle de direção ou pelo fato de que a agência ocorre 

indeterminadamente através do esforço da vontade, assim, é possível que a ação possua 

causas como requer a causalidade presente no determinismo, sem, no entanto, que estas 

causas necessariamente sejam limitantes para as liberdades 1, 2 e 3 expostas acima.4 

 Mais especificamente é preciso ainda distinguir que entre as teses (a) 

libertarianistas existem as que divergem sobre a especificidade da causalidade sobre o 

agente e do agente5, sendo que a liberdade 1, 2 e 3 podem ser configuradas de dois 

modos, ao menos, digamos, indeterministas6 e não-predeterministas7. 

4. Liberdade não predeterminada: eu tenho liberdade não predeterminada 

de ação/escolha se não existem causas a priori para minhas ações/escolhas as 

quais determinam se eu ajo/ escolho ou não certo curso de ação, mas nas 

mesmas circunstâncias, se eu tenho os mesmos desejos e crenças, eu poderia 

sempre fazer/escolher a mesma coisa. Liberdade não-predeterminada garante 

                                                           

4 Martin Fischer (2002) e Robert Kane (1971) seriam exemplos de autores que, por vieses diferentes, 

concebem a responsabilidade moral como compatível com a causalidade (não predeterminada) embora 

divirjam sobre as liberdades 1 e 2 como condição para responsabilização.  

 
5 Alguns autores na contemporaneidade, como Roderick Chisholm (1964), defendem um tipo especial de 

causação do agente onde seria capaz de iniciar causas de modo espontâneo e desligado da causalidade 

vinculada ao determinismo, tais concepções são chamadas ‘causação do agente’ ou ainda  ‘agente 

imanente’, etc.  

 
6 O termo ‘indeterminista’ designa um cenário em que o determinismo, enquanto causação necessária, 

não se aplica à causação provocada por agentes, contudo, ao longo do desenvolvimento do problema da 

vontade livre o termo indeterminismo  representou formas de aleatoriedade (chance, random, lucke, 

acident) que comprometem a responsabilização e controle do agente. 
 
7 A designação de ‘un-predeterminist’ é uma concepção específica de Sussane Bobzien (1998) em ‘The 

inadvertent Conception and Late Birth of Free Will Problem’.  
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autonomia para o agente no sentido que nada exceto o agente em si mesmo é 

casualmente responsável se age ou pelo modo como decide. Liberdade não-

predeterminada exige uma teoria de causação que não é (apenas) uma teoria 

de evento-causação (i.e, uma teoria que apenas considera causas e efeitos 

como eventos). Por exemplo, liberdade não-predeterminada funcionaria 

como um conceito de causalidade na qual considera coisas ou objetos 

(material ou imaterial) como causas, movimentos ou mudanças como efeitos. 

Tal concepção de causação é comum na antiguidade.  

 

 Como visto em 4, a liberdade não-predeterminista é uma modalidade de teoria 

libertarianista que comporta a causação determinada por desejos, crenças, (valores, 

caráter, etc.) sendo que a responsabilidade (e liberdade) da escolha/ação reside na 

autonomia, controle (e liberdade em alguns casos) do agente de provocar mudanças em 

si mesmo e ser causa de sua ação. Por outro lado, teorias libertarianistas-indeterministas 

não comportam este tipo de causalidade por desejos, crenças valores etc. devido à 

indeterminação de decisões/ações provocadas pelo mesmo agente nas mesmas 

circunstâncias; não há relação de necessidade entre caráter e escolha/ação. Portanto, 

teorias não-predeterministas seriam melhores classificadas com o tipo de liberdade 5:  

 

5. Liberdade da força e compulsão: eu sou livre em minhas escolhas/ações 

neste sentido, se eu não sou externamente ou internamente forçado ou 

compelido quando eu ajo/escolho. Isto não impossibilita minhas 

ações/escolhas possam ser totalmente causalmente determinadas por fatores 

internos ou externos (BOBZIEN, p.  134).  

 

Por sua vez, o tipo de liberdade que melhor comporta teses indeterministas seriam os 

tipos 6 e 7: 

6. Liberdade de determinação por fatores causais externos: agentes que 

são livres de fatores causais externos em suas ações/escolhas se a mesma 

situação externa ou circunstâncias nem sempre provocarão as mesmas (re) 

ações ou escolha de agentes diferentes, ou do mesmo agente, mas com 

diferentes desejos e crenças.  

7. Liberdade da determinação por fatores externos e determinados 

fatores causais internos: eu sou livre em minhas escolhas/ações de 
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determinados fatores causais internos ( ex. meus desejos), se tendo estes 

mesmos fatores internos não irão necessariamente sempre provocar em mim 

as mesmas ações/escolhas (BOBZIEN, p.  134).  

  

A responsabilização moral pode ser uma implicação direta dos tipos de 

liberdades apresentadas acima, porém, por vezes, como já dito anteriormente, é possível 

que a responsabilização moral seja fundamentada apenas na causação provocada pelo 

agente (sendo ela livre ou não); por vezes, há teóricos que insistem que a liberdade de 

fazer de outro modo permanece como uma condição necessária.  

 Por um lado, a autonomia para a responsabilização moral, para a aplicação de 

punição ou louvor pode, em alguns casos, excluir a (1) liberdade de fazer de outro 

modo, e se basear somente na condição de que o agente, e nada mais, seja causalmente 

responsável por sua escolha/ação (4 e 5) – em geral tal exigência é feita por teóricos 

libertarianistas não-predeterministas (BOBZIEN, 1998, p.134-135). 

 Por outro lado, como exigência a responsabilização moral, para aplicação de 

censura, punição ou louvor pode, em alguns casos, exigir como única condição a 

liberdade de fazer de outro modo (1) e, portanto, independentemente das circunstâncias 

externas (leis naturais, causação) e internas (crenças, desejos, sentimentos) sempre 

haverá a possibilidade de uma ação diferente para qualquer agente (ou um mesmo 

agente com crenças, desejos, sentimentos diferentes) em qualquer circunstância – em 

geral tal exigência é feita por teóricos libertarianistas-indeterministas ( BOBZIEN,1998, 

p.134-135).  

 Deste modo, os teóricos que serão apresentados neste trabalho são classificados 

ou e se auto classificam nestas formatações. Veremos que, conforme variam os seus 

posicionamentos entre (a) a (e) e algumas soluções são sugeridas ao PVL. No entanto,  é 

por conta destas mesmas propostas de soluções que nascem os ‘novos problemas’, que 

este movimento de ‘tentativa de solução de novos problemas’ que o PVL se desenvolve 

na contemporaneidade. 

Dentre estas dificuldades previstas, deverão responder os (a) incompatibilistas 

(libertarianistas-indeterministas) questões como: ‘é possível que a causação do agente 

pode ser distinta da causação determinista e necessária que inviabiliza a possibilidade de 
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fazer de outro modo? ’ e, aos libertarianistas (não-predeterministas) responder a 

desafios do tipo: ‘podemos ser, em última instância, responsáveis pelo modo como 

somos (se as mudanças que provocamos em nós mesmos não poderiam ter sido feitas de 

outro modo)?’.  

Aos (b) compatibilistas (soft determinist): ‘seremos responsáveis por nossos atos na 

medida em que nossos desejos e vontade estão sujeitos ao determinismo causal?’; aos   

(c) incompatibilistas (hard determinists) questões do tipo ‘como podemos justificar 

nossas práticas punitivas?’; ou ainda mais: ‘podemos ser responsáveis em alguma 

medida?. 

 Estas são algumas das questões principais e mais pertinentes ao debate sobre o 

problema da vontade livre que tentaram ser solucionadas ou acabaram por ser mais 

problematizadas. Estas soluções, ou tentativas de soluções e problematizações serão 

apresentadas aqui sem a pretensão de esgotar o debate e, muito menos de solucioná-lo 

definitivamente, mas sim, colocar o leitor em contato com algumas das principais 

teorias e propostas de soluções dos teóricos da contemporaneidade. Este pequeno 

panorama intentará, dentre o que for exposto, investigar se há alternativa razoável, de  

proposição à compatibilização de nossa responsabilidade moral com a causação 

natural.8 

 

I.2 Determinismo Causal e Possibilidade Alternativa 

 Muitas são as formas em que podemos ser isentados de nossa responsabilização 

moral ordinária pelas causas que não estão em nosso poder, incluindo as ações 

cometidas por coerção, por força, por acidente, por ignorância, hipnose sem 

consentimento prévio, por desordens psicológicas do tipo que envolvem forte 

compulsão (cleptomania), manias (esquizofrenia), decadência da faculdade racional 

(Alzheimer),etc. ademais, em todas as formas  em que dizemos que alguém não foi 

responsável por sua ação, é encontrado por toda a literatura o consenso acerca da ideia 

de que em tal ação  não dependia do agente em última instância sua realização, dizemos 

                                                           

8 Por causação natural entendemos todos os processos causais que regem o comportamento da matéria 

físico-química, incluindo nós, seres humanos, seja ela estritamente determinante ou não. 
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que o que foi feito ‘não poderia ter sido feito de outro modo’ e, logicamente ao inverso, 

é comum  atribuímos responsabilidade moral a um agente, quando afirmamos que ele 

‘poderia ter feito de outro modo’9 , ou que estava em seu poder decidir fazê-lo ou não10.  

A impossibilidade de agir de modo contrário ao modo como agimos nos leva, 

invariavelmente, ao núcleo duro do que entendemos por teses deterministas. Em geral, o 

determinismo intuitivamente é altamente conflitante com o que compreendermos por 

liberdade de ação ou liberdade da vontade11; não poder desejar ou agir (conforme a 

própria vontade) é uma condição de submissão às causas que não sejam genuinamente 

nossas causas. 

 Sendo assim, julgamos importante que tenhamos oportunidade de escolhas e 

planos distintos de ações, ‘caminhos distintos’, bem como é necessário que nossa 

capacidade de desejar algo seja de algum modo livre de condicionamentos necessários e 

determinantes que tornam a escolha invariável, e que possa ainda, se assim o quiser, 

deixar de desejar ou desejar outra coisa que for oportuna se pretendemos ser 

responsáveis por aquilo que fazermos. Deste modo, tudo que ocorre poderia ocorrer de 

modo diferente, se tivéssemos  desejado e escolhido de modo diferente.  

 Contudo, estas exigências requeridas a liberdade (ação e vontade) são 

exatamente opostas ao que afirma o determinismo. É como se houvesse uma ‘mecânica’  

causal precisa englobando nossos pensamentos, emoções, desejos e ações, aonde, 

supostamente, todos os eventos na história do universo estivessem ocorrido por estarem 

‘presos’ e predeterminados a um organizado e refinado sistema sutil de causas e efeitos 

                                                           

9Could Done Otherwise ou Could  Not Done Otherwise, são termos usuais e frequentes para se referir ao 

critério ‘último’ de responsabilidade moral. Este critério teve sua solidez posto a prova por Harry 

Frankfurt, como veremos adiante.  

10 É chamado de Princípio da Possibilidade Alternativa (PPA) a ideia de que poderíamos ter feito de 

outro modo de como realmente fizemos e, o intuito de tal princípio visa investigar se o agente ao realizar 

sua ação teria sido moralmente responsável por ela ou não, isto é, visa examinar quais foram as condições 

e de que maneiras estavam dispostas para que o agente tivesse opção de escolha, para que sua ação não 

tivesse sido determinada.  

 
11 A liberdade da ação e da vontade são separações que ocorrem com frequência na literatura. Não 

possuir liberdade de ação parece ser algo determinante para ausência de responsabilidade moral.  Quando 

estamos atados contra a nossa vontade, por exemplo, nada podemos fazer embora isto não nos impeça de 

desejar, contudo, podemos ter liberdade de ação para realizar qualquer ato que seja, e sermos incapazes de 

desejar fazê-lo, por exemplo, quando estamos sob hipnose involuntária. Quando há incapacidade de 

desejar algo diferente do que se deseja, em geral, se elenca alguns personagens como a do compulsivo, 

psicótico, ou cleptomaníaco etc. Para ver mais entre as distinções da liberdade ver página 10. 
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em que nada pode ser verdadeiramente escolhido ou desejado diferentemente do que se 

desejou, sistema este o qual somos, em sua quase totalidade, tremendamente ignorantes. 

  Na literatura contemporânea, o ‘Argumento do Consequente’, como foi 

chamado, foi desenvolvido pelo teórico Peter van Inwagen e ilustra o que se 

compreende amplamente sobre o determinismo causal: 

(1) Não há nada que nós possamos fazer agora para mudar o passado. 

(2) Não há nada que nós possamos fazer agora para mudar as leis da natureza. 

Colocando estas duas premissas em uma, temos  

(3) Não há nada que nós possamos fazer agora para mudar o passado e as leis da 

natureza.  

Mas, se o determinismo é verdadeiro, então  

(4) Nossas ações presentes são consequências necessárias do passado e das leis 

da natureza. (Ou, equivalentemente, é necessário que, dado o passado e as 

leis da natureza, nossas ações presentes ocorram.)  

Então, se o determinismo é verdadeiro, parece que  

(5) Não há nada que possamos fazer agora para mudar o fato de que nossas ações 

presentes são consequências necessárias do passado e leis da natureza.  

Mas se não há nada que possamos fazer agora para mudar o passado e as leis 

da natureza (qual o passo 3) e nada podemos fazer para mudar o fato que 

nossas ações presentes são as necessárias consequências do passado e leis da 

natureza (passo 5), pareceria seguir que, se o determinismo é verdadeiro 

(passo 4), então 

(6) Não há nada que possamos fazer agora para mudar o fato que nossas ações 

presentes ocorrem. (INWAGEN, p. 6).  

 

 Logo, parece impossível que tenhamos alguma liberdade da vontade, liberdade 

para fazer de outro modo, ou liberdade de decisão, se o determinismo for verdadeiro. Se 

o determinismo for verdadeiro, então não há princípio de possibilidade alternativa e 

todos os eventos futuros, incluindo nossas ações e desejos, terão apenas uma 

possibilidade de ocorrência, a possibilidade que é necessária e invariável, a (pré) 

determinada.  

 

I.3 Liberdade da Vontade e Causação  

 Nem todos os comentadores creem que o determinismo, como apresentado por 

van Inwagen, reflete uma ‘imagem’ correta do que o determinismo de fato seja. Kadri 
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Vihvelin, por exemplo, tem uma visão diferente de como o determinismo – como nexo 

causal da possibilidade única e necessária – pode privar-nos de liberdade. Para ela, isto 

ocorreria apenas parcialmente, em certas situações. Com alguns exemplos ela procura 

demonstrar sua visão não conflitante entre o determinismo e a liberdade da vontade, 

compatibilizando-os. Para a autora o agente pode tomar suas decisões, escolhas e 

vontades de modo libertarianista (não-predeterminista) mesmo em um mundo 

determinado por causações necessárias. 

 Alguns exemplos são-nos mostrados para ilustrar sua posição. Em um primeiro 

exemplo, Jack, que é empurrado por Jill, está impossibilitado de fazer o contrário, e 

durante todo o momento da queda estava sob o efeito das leis naturais e causação 

anterior a ele. Em um segundo exemplo, Dana, que sabia espanhol, estava determinada 

a falar em Inglês em uma conferência (por uma questão, digamos, de norma social). Em 

ambos os casos, mesmo que desejassem fazer o contrário (não ser empurrado, no caso 

de Jack, ou falar em espanhol, no caso de Dana), não lhes seria possível. Vihvelin 

sustenta que embora os agentes estivessem determinados pelas leis da natureza, 

causação e pelo passado anterior a eles, e certamente incapazes de realizar o contrário, 

suas vontades eram livres, e o que os estava limitando seria uma circunstância 

momentânea que os privava de oportunidade para exercer uma habilidade (VIHVELIN, 

2000.p. 139-140). 

 Assim, um agente que possua uma habilidade para realizar x, pode realizar x se 

existir a oportunidade em que x aconteça, e se acaso desejar. Neste sentido, as leis da 

natureza atuariam de modo determinante sobre a ação do agente, e não sobre sua 

vontade, pois, se o agente for capaz de exercer uma habilidade e tendo a oportunidade 

para tal, teria sua vontade livre e passível de realização (se o agente desejasse fazer ou 

não fazer x, por obstante). Agir por coerção, força exterior ou necessidade (como é o 

caso nos exemplos supramencionados), embora possam agir contra a sua vontade e 

determinados, não implicam que em todas as circunstâncias que isso venha a se repetir. 

Vihvelin nos dá mais exemplos de casos aonde isso ocorre, para então, melhor elucidar 

como seriam as possíveis circunstâncias defendidas em sua tese:  

(i) Há oportunidade, porém, não há habilidade: Um agente que tenha um 

piano diante de si, à disposição, mas que não saiba tocá-lo.     

(ii) Não há oportunidade, mas há habilidade: Um agente que saiba tocar 

piano, mas, que não tenha um à disposição. 
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(iii) Há oportunidade e há habilidade: um agente que saiba tocar piano, e 

que tenha um piano diante de si à disposição. 

(iv) Não há oportunidade e não há habilidade: Um agente que não saiba 

tocar piano, e que não tenha um piano à disposição (VIHVELIN, p. 141). 

 

 Afirmar, portanto, segundo o argumento do consequente de Inwagen, que a 

premissa (3) é verdadeira,” não há nada que nós possamos fazer agora para mudar o 

passado e as leis da natureza”, parece não implicar necessariamente em (4) “nossas 

ações presentes são consequências necessárias do passado e das leis da natureza.” 

Segundo Vihvelin é preciso compreender que as ‘possibilidades’ ocorrem 

concomitantemente entre ‘determinismo causal’, ‘leis da natureza’ e a vontade livre, e 

que, feito isto, se submetermos à análise os argumentos de van Inwagen, veremos que 

estes excluem algo inato às próprias condições dadas pelas leis naturais e necessárias: a 

possibilidade. Conceber a ideia de ‘possibilidades’ é contabilizar mais de um curso de 

ação em variadas cadeias de causações; é conceber variáveis prováveis. O aparente 

paradoxo ocorre quando ignoramos as condições de possibilidades de uma ação causal e 

a tomamos apenas como (supostamente) necessária. Assim, é certamente necessário que 

tenhamos leis da natureza e causação, assim como é necessário que tenhamos 

possibilidades. Exercer nossa liberdade (de ação e vontade) consistiria simplesmente em 

ter a oportunidade de desejar pôr em prática nossas habilidades, sem com isso excluir 

que elas possuem causas determinadas pela nossa vontade. 

 As contribuições de Vihvelin parecem ser suficientes para satisfazer as 

exigências que dizem respeito a liberdade da ação e uma resposta razoável para a 

questão da responsabilidade12, para a autora, é possível que exista possibilidade 

alternativa mesmo que o determinismo seja verdadeiro. No entanto, parece não dar 

muito enfoque a questão da liberdade da vontade que envolva, exclusivamente, 

responsabilidade pelo nosso caráter, personalidade, valores, identidade, ‘eu’ etc.,e, 

consequentemente sobre a liberdade de nossa vontade e decisão — uma vez que 

concordamos que as características de nossas ações parecem ser derivadas destes 

                                                           

12 A questão:“Não poder ter feito de outro modo me isenta de liberdade e responsabilidade?” tem sido 

deslocada da ideia de que responsabilidade moral é uma dedução necessária de nossa liberdade da 

vontade depois que fora colocada a prova e supostamente negada por Harry Frankfurt e, em decorrência 

disto sua negação tem aceita, por alguns  filósofos,  como verdadeira. Contudo, mesmo que outros autores 

venham a defender que o determinismo pode ser compatível apenas com a responsabilidade moral, a 

questão não está ‘fechada’ a disputas. 
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aspectos que permeiam a ideia de que ‘somos’. Como veremos com  Kane, na página 

87, nossa responsabilidade moral depende de nossas crenças autoformadoras de nosso 

caráter e que elas ocorrem ao menos em alguns momentos (o que concordaria, em partes 

com Vihvelin) quando possuímos liberdade para fazer de outro modo. 

 

 

I.4 A (Im) possibilidade de Fazer de Outro Modo 

Como temos visto, o determinismo causal apresentado pelo ‘Argumento do 

Consequente’ de Inwagen de grande repercussão na literatura, dividiu grupos de 

teóricos entre apoiadores e negadores acerca de o argumento ser ou não uma ameaça a 

responsabilidade moral devido à impossibilidade de o agente não poder fazer 

diferentemente do que faz e, consequentemente, não ter tido oportunidade de escolher 

fazer diferentemente do que fez, uma ameaça ao modo como entendemos nossa 

liberdade. Vihvelin, ao lado dos negadores, concebeu um determinismo causal que nos 

impossibilita apenas em algumas ocasiões fazer de outro modo de como fizemos e que, 

ao menos para a liberdade de ação, parece fornecer alguma base para responsabilização 

moral (se ignorarmos as questões acerca da responsabilização por nosso caráter e 

vontade).  

Porém, a definição de determinismo que inclui possibilidades distintas, digamos,  

‘ramificações’ de ‘caminhos’ (ou como defendido por alguns como ‘mundos possíveis’) 

e que, ao longo de seu desenvolvimento ganha status de princípio, o Princípio de 

Possibilidade Alternativa (PPA)13 diante de certas condições, nos parece ainda 

insuficientemente decisivo para o sustentarmos como fundamento último de 

responsabilidade moral.  

Estas condições a quais falamos acima, possuem a forma de experimentos 

mentais e os argumentos que lhe são extraídos destas ‘experiências’ (contraintuitivas) 

nos sugerem que, mesmo que algum agente não possua PPA ele (ao menos 

intuitivamente) permanecerá como imputável por sua responsabilidade na ação; este 

tipo de experimento mental ficou conhecido como ‘Casos de estilo Frankfurt’.  
                                                           

13 Uma vez que há possibilidades de causas e efeitos não necessários e invariáveis para o determinismo 

(Vihvelin), o princípio (PPA) é possível. 
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 A origem destes cenários hipotéticos, os experimentos mentais surgem através 

do filósofo Harry Frankfurt, em seu paper Possibilidades Alternativas e 

Responsabilidade Moral (1969), e desde então, dezenas de outros modelos têm suposto 

situações em que o PPA é impossível para o agente e, intuitivamente, continuaria sendo 

responsável pelo que fez. Em resumo, o exemplo trata de um neurocirurgião malévolo, 

Black, que implanta um chip no cérebro de seu paciente, Jones, com a finalidade de 

controlar suas decisões. O controle mais especificamente ocorre quando Jones deve 

escolher entre duas opções, por exemplo, o voto à presidência entre Carter e Reagan. 

Sem que Jones saiba, dependendo de sua decisão, Black manipulará seu cérebo para que 

ele vote em Reagan. Contudo, a intervenção de Black só ocorrerá se por acaso Jones 

demonstrar em seu comportamento que ele votará em Carter, forçando-o através de 

estímulos cerebrais a votar em Reagan. Porém, Jones decide votar por si mesmo em 

Reagan, exatamente como Black deseja, sem que fosse preciso a intervenção. Portanto, 

Jones, no momento da decisão, não possuía possibilidade/alternativa de não votar em 

Reagan ou votar em Carter, mas, intuitivamente, não parece ser o caso que ele não tenha 

sido responsável por seu voto como requer a ausência de PPA. 

 Os exemplos de Frankfurt possuem em geral uma mesma forma, onde o agente 

em um processo de decisão N, pode ter ‘em aberto’ uma, ou mais, alternativas de ação: 

(A1),..(A2),....(A3),....(A4). Ocorre então que o agente opta por (A2) na decisão (N) por 

acreditar que não pode deixar de escolher entre as alternativas, sem que o mesmo 

soubesse que sua escolha pela ação (A2) era a única possível (inclusive a de não 

escolher) e que todas as outras alternativas seriam evitadas por diferentes (ou apenas 

um) fatores. 14 Se exposto a esta maneira as possibilidades alternativas que permitem 

Jones ser responsável e que implicam também no PPA, não são condições suficientes 

para garantir a responsabilidade moral. O exemplo busca demonstrar que é possível que 

Jones seja responsável sem ter tido nenhum dos dois. Ele não poderia ter feito de outro 

modo, ele não tinha possibilidade alternativa (exatamente como prevê o determinismo) 

e mesmo assim permaneceu responsável por sua escolha. Neste caso, portanto, 

responsabilidade moral e determinismo parecem compatíveis de algum modo que 

                                                           

14 Segundo o teórico Martin Fischer os exemplos de estilo Frankfurt são poderosos porque 

incompatibilistas entre determinismo e responsabilidade acreditam que eles, os exemplos, atacam não 

diretamente o controle do agente, mas diretamente a possibilidade alternativa. Ambos, compatibilistas e 

incompatibilistas aceitam o princípio PPA como condição ou não a responsabilização, embora divirjam 

sobre o controle. Os segundos acreditam que o determinismo elimina o controle, enquanto os primeiros 

não. 
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exclua as exigências de liberdade da vontade. Esta configuração de compatibilidade se 

torna então um desafio tanto aos incompatibilistas-libertarianistas quanto para 

compatibilistas moderados. 

 

 

 

I.5 Argumento Básico e o Regresso Causal 

 Desde o período medieval usou-se um conceito para se referir a ideia de motor 

imóvel aristotélico, um evento ou ação movido por uma causa própria que supostamente 

não dependera em nada de outras causas, isto é, a chamada causa sui. Alguns filósofos, 

ao longo da história, aplicaram-no a capacidade de causação humana. Vejamos, é muito 

duvidoso que este tipo de posicionamento da agência não seja uma espécie de evasão ao  

problema, pois, parece excelente que o determinismo não atue sobre nós humanos, que 

sejamos capazes de iniciar elos na cadeia causal dos acontecimentos de modo 

totalmente espontâneo e não causado ao passo que todos os outros objetos são movidos 

por causas antecedentes; por qual prerrogativa divina nós comungaríamos com algum  

ente ‘criador’ esta fantástica habilidade? Assim, nossas ações poderiam ser 

absolutamente responsáveis – já que elas não derivam de nada além de nossa vontade 

para serem executadas, e nossa vontade, por sua vez, possui extrema espontaneidade –, 

o determinismo poderia existir (menos para nós, humanos) sem que com isso represente 

alguma ameaça a nossa liberdade e consequentemente a nossa responsabilidade.  

 Alguns libertarianistas na atualidade defendem a liberdade do agente de todas os 

‘elos’ causais do passado e, para este tipo especial de causação são teorizadas as 

chamadas ‘causações imanentes’, ‘ causações de agentes’, ‘ causações especiais’ etc. 

Em geral, eles atribuem a esta prerrogativa divina também a seres humanos, de modo 

que a causa sui de sua ação só poderia ser ‘controlada’ se acaso houvesse alguma razão 

ou força externa ao próprio sujeito, como coerção ou compelimento.15 

                                                           

15 Roderick Chisholm defendeu a incompatibilidade entre determinismo e vontade livre, concebendo 

assim os tipos de causações especiais que exigem a causa sui, saber mais em “Human Freedom and The 

Self” (1964). 
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 Porém, para o teórico Galen Strawson, (o qual dedicaremos boa parte de nossos 

esforços em respondê-lo), é impossível que haja responsabilidade última como querem 

os libertarianistas defensores da causa sui e mesmo indiretamente para compatibilistas 

defensores da responsabilidade moral via liberdade da vontade. Em seu artigo A 

Impossibilidade de Responsabilidade Moral (1994) o autor elabora o chamado 

“Argumento Básico” que busca demonstrar que para sermos responsáveis por nossas 

ações é preciso que sejamos responsáveis pela maneira como somos, nosso caráter, isto 

é, nossa personalidade, preferências, valores, estrutura motivacional, ao menos de 

algum modo, ao menos sob alguns aspectos, e que, de igual modo, para sermos 

responsáveis pelo modo como somos,  (em um cenário determinista ou não), para 

fazermos escolhas sobre nossas características psicológicas, é preciso que também 

sejamos responsáveis pelo caráter (personalidade, preferências, valores, estrutura 

motivacional) que determina a escolha de um ‘novo caráter’, e assim, igualmente, 

deverá ele ser responsável por preferências que antecedem as que são antecedentes a 

esta, e, sucessivamente, teremos um regresso ad infinitum em que nunca poderemos ser 

verdadeiramente responsáveis pelo modo como somos, consequentemente, por nossas 

ações. Parte de seu argumento nos diz que  

 (5)  Mas não se pode realmente dizer ter escolhido, conscientemente, 

raciocinado, moldado, ser do modo como se é, mentalmente falando, em 

todos os aspectos, ao menos que  já esteja, mentalmente falando, equipado 

com alguns princípios de escolha, ‘P1’- preferências valores, pró-atitudes, 

ideais- à luz de que se possa escolher como ser. 

(6)  Mas então para ser verdadeiramente responsável, por conta de ter 

escolhido ser do modo como se é, mentalmente falando, em certos aspectos, 

deve-se ser verdadeiramente responsável por ter escolhido seus princípios de 

escolha em P1 à luz as quais se escolheu ser.  

(7)  Mas para que assim seja, deve-se ter escolhido em P1, em um 

raciocínio, consciente, moldado intencionalmente.  

(8)  Mas para que assim seja, i.e (7) já deveria haver alguns princípios de 

escolha em P2, à luz das quais se escolhesse P1. (STRAWSON, p.7) 

 Deste modo, o “Argumento Básico” nos leva a crer que não podemos ser 

verdadeiramente responsáveis por nossas ações pois ninguém pode ser verdadeiramente 

responsável pela maneira como se é. De modo mais sucinto,  digamos que para sermos 

responsáveis pela escolha P, temos que ser responsáveis pelo caráter C10 
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(personalidade, preferências, valores, estrutura motivacional) que determina a escolha 

P, porém, as caraterísticas do caráter C10 deve ter sido escolhido, moldado, 

conscientemente, racionalmente, ao menos em alguns aspectos, por um caráter que o 

antecedeu, digamos C9, e assim, igualmente, teremos C8, C7, C6, C5, C4 e 

infinitamente, retornaremos a um passado que nem ser quer existíamos 

(STRAWSON,1994, p. 7).  

  Sempre que estivermos fazendo escolhas que moldam o nosso caráter, 

usaremos como base para a escolha antigos valores como métrica e, como tais 

preferências não foram genuinamente ou ultimamente escolhidas por nós mesmos de 

modo não causado, estamos sujeitos a um regresso causal da responsabilidade última 

daquilo que julgamos ser e, portanto, a causa sui é impossível como condição à 

responsabilidade moral; logo, qualquer condição a responsabilidade parece ser, 

independentemente da veracidade ou falsidade do determinismo, nossas ações não 

foram causadas de modo a ter como móbil apenas o nosso caráter, nosso caráter foi 

moldado por pessoas e circunstâncias o qual não tivemos controle, escolha ou 

participação preponderante, e, por pressuposto, nem nosso caráter teve como causa 

alguma “essência” a priori nascidas conosco, elas são resultantes de preferências e 

valores, estrutura motivacional, personalidade (de nossos responsáveis) que antecedem 

qualquer uma de nossas escolhas e decisões. Concebidos assim, somos fruto do acaso 

ou da mera sorte.  

 Contudo, apesar de seu argumento aparentemente se mostrar sólido, existem 

teóricos que o acham ‘pouco convincente’, como no caso de  Randolph Clarke, ou 

ainda ‘uma exigência megalomaníaca’, na opinião de Martin Fischer. Em nossa seção 

IV.3 Respostas ao argumento básico, página 69, apresentaremos respostas ao 

argumento básico que intentaram em (i) frear o regresso e (ii) diferenciar minimamente 

relações causais determinísticas de relações indeterminísticas ou condicionais. 

 

I.6 O Desafio Compatibilista 

  Como se apresentou até aqui, qualquer acontecimento que ocorra através 

do tempo e no espaço está sujeito as condições da causalidade, e, mesmo que a 

causalidade seja pressuposta de algumas maneiras (libertrianistas ou deterministas), 
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liberdade da vontade e responsabilidade moral (o que nos interessa propriamente aqui), 

permanecem, ambas, intuições desafiadoras para todos os cenários. 

  Veremos ao longo deste trabalho ao menos três concepções distintas de 

causalidade: (a) Determinista, inviabilizadora do PPA 16 e de responsabilização; (b) 

Indeterminista, entendido sob dois aspectos (i) sorte, aleatoriedade, acaso17 ou (ii) 

negação da predeterminação aplicado a agência, isto é, que resultados de ações, 

intenções e decisões não são pré-determinados pelo passado anterior ao agente. 

  Veremos ainda, em especial a este tópico, uma breve e sucinta posição do 

teórico Gerog Henrik von Wright acerca da possibilidade de relações condicionais 

serem reduzidas a relações causais e vice-versa. Isto nos será útil, pois poderemos 

contribuir ao leitor com um adento de escopo lógico cuja investigação se propõe a 

compreensão epistêmica do conceito de causação em contraposição a relação lógico 

ontológico ao conceito de condicional. Isto é, procurar contribuir de modo a deixar mais 

claro que nem todas as relações que utilizamos em nossos raciocínios e compreendemos 

como condicionais, cotidianamente em nossa linguagem, existem identicamente ao 

modo como compreendemos a relação de necessidade da matéria, causação, 

pressuposta, em grande medida, no desenvolvimento da literatura vigente.. Ainda, sobre 

isto, nas considerações finais, proporemos um viés alternativo de análise o PVL que 

busque não uma solução, mas uma releitura do mesmo que pressuponha a linguagem e a 

racionalidade humana como condição a liberdade da vontade e responsabilidade moral.  

  Finalmente, em nossa visão, o desafio compatibilista se situa na elucidação de 

conceitos que sejam capazes de identificar em quais circunstancias e razões justificam a 

nossa crença de que um agente está sujeito às leis causais (invariáveis), ou como seria 

razoável interpretá-las como tal, sejam estas deterministas, probabilísticas ou 

indeterminísticas, incluindo nossas ações, e quais são as condições e circunstâncias em 

que os justificamos como responsáveis e livres. É dever de todo aquele que se aventure 

                                                           

16 Este modelo determinista é uma pressuposição derivada de modelos determinísticos matemáticos do 

século XIX, como por exemplo, os modelos matemáticos deterministas de Pierre- Simon Laplace (1749-

1827). Boa parte da literatura, fundamentalmente não se debruça sobre as questões próprias concernentes 

a filosofia da matemática ou da ciência, mas sim, buscam investigar somente, que, dado esta 

pressuposição (veracidade do determinismo), nestas concepções, quais seriam as condições em que 

poderíamos ser responsáveis moralmente e se existe alguma possibilidade de o termo ‘ vontade livre’ ter 

relativa robustez.  

17 Sorte, acaso e aleatoriedade, em geral, neste trabalho, pretenderam significar todo tipo de evento ou 

acontecimento que for considerado fora do controle envolvido na agência.  
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pelo debate, justificar, por pressuposto, o porquê, nós, seres humanos, como livres e 

responsáveis, nos diferenciamos de eventos naturais e leis naturais que mantém certa 

consistência em sua repetição, regidos por certa causalidade, sendo eles previsíveis e 

determinados enquanto nós, seres humanos, não? Por que nossas ações não poderiam 

também, mediante as leis e eventos de certo tipo, (talvez ainda matematicamente ou 

probabilisticamente desconhecidas) invariavelmente resultar em atos previsíveis e 

predeterminados, dadas as circunstâncias e causas que nos antecedem, e que, pelo fato 

de nossa ignorância nos levaria a nos pressupormos como ‘livres’ e ‘responsáveis’? 

  Kadri Vihvelin procurou solucionar a questão concebendo a causalidade 

com um cenário onde as possibilidades (ou determinismo probabilístico) são 

comportadas de modo que possamos exercer uma vontade indeterminada (sem 

causação necessária e invariável) uma vontade que não é movida por causas 

antecedentes, mas pela própria vontade mediante possibilidades e habilidades 

disponíveis ao agente. Mas, nos cabe questionar como pode ser possível um cenário 

determinístico onde somente nossa vontade – inserida no tempo e no espaço- pode 

escapar as leis de causação (necessária e invariável)? Por outro lado, na tentativa de 

escapar deste cenário mecanicista a assunção de que ela, a vontade, pode ser uma causa 

que ignora quaisquer causas antecedentes nos leva ao assombro de uma vontade 

movida por nada, pelo acaso ou a aleatoriedade. Tal concepção parece retirar tanto, ou 

mais, a responsabilidade moral de um agente quanto uma posição determinista radical, 

na medida em que não é o agente quem causa sua própria vontade e, podemos 

perguntar ainda, se há um agente, quem (ou o que) é que o causa? Causaria ele a si 

mesmo? Como? 

 Se acaso um determinista forte pudesse conceder o ponto acima em questão, 

sobre a vontade indeterminada, libertarianistas e compatibilistas teriam de enfrentar 

mais um desafio: provar a ineficácia dos exemplos de estilo Frankfurt. Um cenário 

determinista probabilístico, repleto de possibilidades de escolha e cursos de ações e uma 

vontade indeterminada são postos a prova como condição suficiente para garantir 

responsabilidade moral a um agente sem PPA. Frankfurt demonstra que mesmo que 

nossas escolhas não estivessem determinadas por nenhuma causa interna, agente 

externo ou evento de modo invariável, sem possuir a liberdade para fazer de outro 

modo, e sem princípio PPA, ainda é possível que alguém possa ser responsabilizado 

mesmo sem ter em mãos uma sequência alternativa, uma ‘ramificação’ de 
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possibilidades. Sendo então ineficaz o PPA o que nos é exigido para a liberdade da 

vontade poder implicar em responsabilidade moral? 

 Resta-nos admitir ainda que, a crença de que somos responsáveis acerca das 

escolhas e ações que cometemos, não podem ser, resultantes últimas de apenas nossa 

vontade. Galen Strawson através do regresso causal provocado pelo Argumento Básico 

demonstra que não somos capazes de iniciar uma modalidade de causalidade especial, a 

causa sui, como querem alguns libertarianistas. É preciso, admitir ainda, que se o 

argumento for válido, que nossas intenções, crenças e decisões, tudo que acreditamos 

ser responsável por moldar nosso caráter, não dependem de nós, e ainda se, sermos 

quem somos ocorre por acaso, sorte ou aleatoriedade, então, não pode fazer sentido 

louvar ou punir alguém pelo que ocorre de maneira acidental e sem o seu controle 

devido. 

 O objetivo deste trabalho será o de apresentar alguns dos principais tópicos 

(argumentos, experimentos mentais, posicionamentos, réplicas) do desenvolvimento 

deste debate na contemporaneidade, e investigar ainda possíveis e razoáveis respostas 

aos desafios que são fomentados pelos argumentos deterministas e incompatibilistas 

(entre liberdade da vontade e responsabilidade e liberdade da vontade e determinismo 

causal) de modo a pensar um compatibilismo, sob certa perspectiva de análise, a 

fornecer alguma base em para possíveis soluções dos principais problemas (do PVL)  

apresentados aqui. 

  Porém, o viés de análise compatibilista que irá se propor não adota como 

pressuposto a impossibilidade de fazer de outro modo, a ausência do PPA, e a absoluta 

ausência de possibilidades de cursos de ações. Ela defenderá que assim como sugere 

Robert Kane – que em toda a relação entre eventos, objetos e ações humanas há uma 

relação causal não pré-determinada que produz certos efeitos em nossas ações, e estas, 

nossas ações, possuem causas distintas da causalidade natural, operando enquanto 

razões, desejos, intenções, personalidade, caráter  – igualmente, com base no PPA como 

pressuposto às liberdades apresentadas (1,2,318) podemos modificar quem somos e 

                                                           

18 Liberdade de fazer de outro modo, Liberdade de decisão e Liberdade da vontade. 
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consequentemente o modo agimos19  podemos, com base em nossa linguagem, conceber 

cenários distintos para a realização, omissão, interferência no mundo a nossa volta.  

 Um cenário compatibilista promissor no debate sobre o problema da vontade 

livre, como se pretende aqui, não poderá eximir-se de responder aos desafios citados; 

argumentos que desafiam a possibilidade de responsabilidade moral e o poder de agir ou 

não agir de modo que sua vontade seja móbil da ação. Porém, também é da alçada de 

defesas compatibilistas explicitar o funcionamento da causalidade em relação a nossa 

vontade e de que modo causas podem ser móbeis relativamente necessárias, mas não 

unicamente necessárias quando, aparentemente, todos os fenômenos causais presentes 

na “natureza” são invariavelmente movidos por leis.20 

 

 

II. Harry Frankfurt: Experimentos Mentais, Vontade e o Conceito de Pessoa 

 

 Neste capítulo, veremos como as teses (vontade livre e pessoa) e experimentos 

mentais de Harry Frankfurt se tornaram marcos importantes na literatura vigente, 

deslocando a questão entre liberdade da vontade e determinismo para responsabilidade e 

determinismo.  Chamados “exemplos de estilo Frankfurt” os experimentos mentais 

desenvolvidos a partir de um único exemplo têm sua autoria e originalidade através do 

teórico Harry Frankfurt em seu artigo Possibilidade Alternativa e Responsabilidade 

Moral (1969). O objetivo de Frankfurt com seu exemplo era do de demonstrar a 

falsidade de um princípio que se que tem origem da ideia intuitiva, ou crença 

fenomenológica, de que existem mais de um curso de ação disponível para um agente, a 

“possibilidade alternativa” (Alternative Possibilities). A afirmação de que há mais de 

um curso causal disponível daria ao agente um tipo de ‘poder’ envolvendo o controle 

sobre a noção deliberação a qual se sustenta o conceito de liberdade da vontade, logo, 

                                                           

19 Pode-se afirmar que, particularmente, Kane é um compatibilista entre responsabilidade moral e 

determinismo causal, contudo, podemos chamá-lo um libertarianista entre vontade livre e determinismo 

causal. Sua tese não sustenta uma causalidade estritamente necessária e invariável aos efeitos da vontade, 

elas requerem apenas que existam causas. Outros libertarianistas exigem a incompatibilidade entre 

determinismo causal e liberdade da vontade e (como já dito anteriormente) promulgam um tipo de 

causação especial de agentes que enveredam por mais desafios lógicos. Portanto, não fornecem, 

aparentemente, uma base conceitual proveitosa as tentativas de soluções ao problema. 

20 Por leis naturais podemos compreender toda ferramenta que forneça a previsibilidade de eventos e 

acontecimentos que se distinguem do agir humano e que sustentam as teses do determinismo causal.  
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através de uma possibilidade alternativa é possível que o agente esteja em ‘posse’ da 

possibilidade de ter feito de outro modo “Could Have Done Otherwise” isto é, 

acreditamos que pelo fato de o agente ter tido o poder de fazer de outro modo, havia o 

PPA e que, portanto, ele foi livre para tê-lo feito, ninguém o impeliu, coagiu, forçou-o a 

fazer, ou ainda, não que o agente no momento da escolha e ação estivesse sob uma forte 

compulsão, sob hipnose ou condicionado de modo alienado; ele tinha o controle de sua 

ação. O PPA seria uma condição à responsabilidade moral. Intuitivamente, através dele 

que julgamos as ações de seres humanos como condenáveis ou louváveis, os que são 

dignos de perdão ou punição, culpa ou merecimento, compreendemos que o que foi 

feito dependia apenas do agente e que, nada e nem ninguém, obteve participação 

relevante em sua escolha e ação.  

 Os exemplos de estilo Frankfurt, como já dito anteriormente, nos conta sobre 

Black, o cirurgião malévolo que usa de um monitoramento tecnológico dos padrões 

cerebrais e dispõe de um dispositivo capaz de emitir inputs e alterar as decisões 

ocorridas no cérebro de Jones, mudando seu padrão cerebral, um eleitor que está 

decidindo entre presidenciáveis, suponhamos que entre Gore (democrata) e Bush 

(republicano). Black quer que Jones vote em Gore, e, se acaso ele demonstrar alguma 

intenção de votar em Bush seu dispositivo intervirá mudando a escolha de Jones. 

Contudo, no momento da decisão, Jones não demonstra nenhuma intenção de votar em 

Bush e vota por si mesmo em Gore21  

 Este exemplo (que dá origem a outros exemplos do mesmo estilo) demonstra 

que nossa intuição básica sobre ‘possibilidades alternativas’ não é condição suficiente 

para que alguém seja responsável pelo que fez – Jones não tinha possibilidade 

alternativa de votar no candidato concorrente, porém, tendemos a crer que ele foi 

responsável por sua escolha. Podemos dizer que ele foi ‘livre’ tinha o controle, mas, por 

outro lado, preencheu todas as condições para os casos em que julgamos que alguém 

esteja determinado, ele não tinha possibilidade alternativa. Enfim, que é possível que 

                                                           

21A demonstração da intenção pode ocorrer de modo a fornecer um “signo” a priori que indica 

previamente qual será o candidato a ser escolhido, ele poderia se manifestar como um tique ou algum 

rubor facial. 
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alguém seja moralmente responsável pelo que fez mesmo que ele não obtivesse o 

PPA.22  

 O suposto ‘primeiro exemplo’ de estilo Frankfurt na história da literatura é 

apontado por Martin Fischer como sendo de originalidade de John Locke em seu Ensaio 

Sobre o Entendimento Humano. Na obra, Locke nos apresenta uma situação onde um 

homem que anseia por ver uma determinada pessoa em uma sala de espera, porém, 

adormece e sem que perceba, é levado a um quarto e trancado. O que ocorre em seguida 

é que a pessoa que o homem (que agora está trancado no quarto) ansiava por ver está 

trancada junto a ele, e, ao despertar de seu sono alegra-se em vê-la. Porém, este homem 

que voluntariamente está trancado junto a sua visita não sabe que está trancado e muito 

menos que não pode sair se desejar. Assim, o exemplo parece mostrar uma situação em 

que se torna possível ser responsabilizado por um certo acontecimento (estar junto a 

uma determinada pessoa) sem que com isso se possa ter feito algo diferente do que fez, 

ou seja, sem qualquer controle ou liberdade, e permanecer voluntariamente responsável. 

 

II.1 Harry Frankfurt :Desejos de Segunda Ordem 

 Como foi apresentado e problematizado acima, tradicionalmente o PVL, vemos 

que o mesmo depois dos exemplos de Frankfurt é deslocado para a questão da 

compatibilidade entre responsabilidade moral e determinismo causal e não mais 

compatibilidade entre liberdade da vontade e determinismo como antes. Harry Frankfurt 

argumenta que a vontade livre deveria implicar na possibilidade alternativa e o princípio 

de possibilidade alternativa deveria demonstrar que fomos responsáveis pelo que 

fizemos. Contudo, independente de cenários deterministas (ou até mesmo, cenários 

indeterministas) seus exemplos expõem sua impossibilidade. A visão do autor sobre o 

problema da vontade livre e responsabilidade moral é que são questões distintas e que 

devem ser separadas. Podemos não possuir PPA e ainda assim, podemos ser imputados,   

para termos a vontade livre o autor requer apenas que tenhamos desejado fazer o que 

fazemos de um certo modo específico como veremos a seguir. 

                                                           

22 Consequentemente, a compatibilidade entre determinismo, enquanto ausência de possibilidade 

alternativa, e responsabilidade moral parecem possíveis, sendo defendidos na teoria semi-compatibilista 

de Martin Fischer e na concepção dualista da vontade de Harry Frankfurt na página 28 e 40.  
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 Em seu artigo Vontade Livre e o Conceito de Pessoa (1971) o Frankfurt noz diz 

que nós, seres humanos, não somos seres capazes apenas de seguir nossos desejos mais 

básicos, nossos desejos que ele chama de “primeira ordem” como fazem outros seres. 

Diferentemente de todos os outros animais, somos capazes de motivar nossas ações de 

modo hierárquico utilizando de razões. Assim, podemos ter alguns tipos de desejos de 

‘segunda ordem’, desejos os quais têm preponderância uns sobre os outros. Quais 

desejos de primeira ordem devem motivar uma ação e quais não devem, e, ainda desejar 

possuir um desejo que não possuímos. Somos capazes de autoavaliação sobre as 

motivações de ações que deveríamos ter e quais não deveríamos. Dentre seus vários 

tales dispostos no artigo, ele se utiliza frequentemente de personagens como as de 

devassos, viciados em drogas (e similares) e que são, todos eles, relutantes em seus 

vícios, como exemplos que ilustrariam quais careceriam de liberdade da vontade — no 

sentido em que não possuíriam desejos de segunda ordem, não possuíriam uma 

hierarquia entre seus desejos e que portanto buscam satisfazer seus desejos (os de 

primeira ordem) assim que os percebem, se os percebem. Sugere Frankfurt que nós não 

precisamos pressupor a ausência de liberdade da vontade como incompatível ao 

determinismo. Quando colocamos o debate nestes termos, podemos perguntar se ele 

desejou fazer o que fez de modo autêntico sobre sua vontade (e que portanto, ocorreu de 

maneira livre ao tocante a vontade)23, em vez de nos perguntarmos se ele poderia ter 

feito de outro modo para saber sobre sua responsabilidade24(FRANKFURT, 1971, 

p.12).  

 É preciso que reconheçamos que tipo de propriedade especial, nós, seres 

humanos, portamos para que sejamos pessoas, que sejamos capazes de reconhecer a 

responsabilidade por nossas ações na medida em que reconhecemos esta propriedade 

                                                           

23 Nos cabe aqui mencionar que situações em que ocorrem por acidente, por exemplo, uma negligência 

médica que leva a óbito mereceria punição, não em decorrência de sua boa vontade (livre), mas em 

decorrência de sua má ação. Ele foi responsável por sua ação mesmo que desejasse genuinamente curá-lo. 

De igual modo, alguém que tenha cometido uma boa ação, digamos, por um transtorno mental que 

produza atos involuntários de caridade (imaginemos que por hipnose), não tem a sua vontade livre, mas 

sua ação é imputavelmente louvável. Ação e vontade, para Frankfurt, são cindidas.  

24 Algo interessante de notarmos sobre esta visão acerca do PPA como condição à responsabilização é 

que poderíamos ser capazes de incluir animais em sua abrangência. Ora, vejamos que se possibilidades e 

alternativas supostamente existem e se são condições suficientes para garantir responsabilidade moral 

sobre uma ação, o que nos impediria de dizer que um cão foi responsável pelo que fez na medida em que 

suas ações não foram determinadas por nada e ele tinha possibilidade de fazer diferentemente, mesmo que 

de modo não racional, poderíamos dizer que haviam possibilidades de cursos de ações e que nada o 

determinou e ademais deve ser imputável sobre seus atos. Nada nos pareceria mais bizarro, prender um 

cão e imputá-lo.  
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como sustentáculo primordial da condição que nos é própria, livres. Nos diz ele que 

filósofos tentaram distinguir o conceito de pessoa simplesmente através da análise do 

conceito de pessoa e não da análise ontológica de pessoa. Um conceito não pode refletir  

em sua totalidade as propriedades envoltas no ser humano. Assim, Strawson é citado 

por Frankfurt como alguém que tentou descrevê-lo por tais métodos impróprios. Para 

ele, o conceito de pessoa é “um tipo de entidade tal que ambos os predicados descrevem 

estados de consciência e características corpóreas… são igualmente aplicáveis a um 

único indivíduo de um modelo único” (FRANKFURT, p. 5). Contudo, Frankfurt 

contesta esta visão, afirmando que muitas entidades, além das entidades humanas, 

correspondem a este tipo de descrição e que, portanto, não nos caberia designar o termo 

‘pessoa’ como propriedade de entidades como, por exemplos, as de animais. Isto nos 

levaria a afirmar, em termos conceituais, que existem animais não humanos que são 

pessoas e que existem animais humanos que podem, conceitualmente, não serem 

pessoas. O termo ‘pessoa’, em geral, nos soa como obscuro e extremamente 

indeterminado (FRANKFURT, 1971, p.6). 

 Porém, é relevante que citemos uma breve consideração de Paul Edwards em seu 

paper  “Hard and Soft Determinism” (1958). Em seu trabalho, o autor faz apontamentos  

valiosos sobre a posição compatibilista acerca da vontade. Ele nos diz que a 

diferenciação entre compatibilistas moderados e incompatibilistas deterministas radicais 

consistiria em notar que regresso da história causal de uma ação que é feita por 

compatibilistas para em um ponto em que deterministas não. Compatibilistas ignoram  

um passado anterior ao agente, a vontade do agente.  Edwards argumenta que  

 
Assim, então, está duramente colocada a questão. Se este não é o ponto em 

questão, o que é? Deixe-me neste estágio imaginar um determinista 

replicando a um ‘vencedor’ da teoria Mill- Humeana: ” Você está certo”, ele 

diria, “em sustentar que algumas de nossas ações são causadas por desejos e 

escolhas, mas você não a buscou longe o suficiente. Você arbitrariamente 

para nos desejos e volições. Você não deve parar aí.   Devemos perguntar de 

onde eles [ desejos e volições] vêm” ( EDWARDS, p. 62) 

 E quanto a isto, o que deveríamos responder? Com razão, parece que devemos 

concordar com Edwards, é fato que Frankfurt ignora o passado antecedente a vontade, 

ou verdadeira posse e autonomia de crenças que a antecedem, o ponto de partida de um 

compatibilista pressupõe a priori o controle da causalidade que o move, mas de onde ele 
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vêm, em que depende do agente, são questões silenciadas. Estranhamente, o próprio 

enveredamento do desenvolvimento do debate, a partir do próprio Frankfurt, nos levou 

a este tipo de questão. Na contemporaneidade, há certa uma tendência em buscar 

responder a questões menos metafísicas sobre a ação do agente, e mais ‘fisicalistas’ 

acerca de seu controle de decisões, desejos e escolhas25 como direcionou Frankfurt.  

 

II.2 A Estrutura da Vontade  

 A visão de Frankfurt sobre a principal característica que nós, animais humanos, 

possuímos como propriedade específica para sermos ‘pessoas’ é nossa estrutura singular 

da vontade. Notem que “seres humanos não são os únicos a terem desejos e motivos, ou 

em fazer escolhas” (FRANKFURT, p. 128) Apesar disto, nós seres humanos, somos os 

únicos seres capazes de conceber o que o teórico chama de desejos de segunda ordem, 

assim, “ao lado de desejar e escolher algo e ser movido para fazer isto ou aquilo, 

homens também querem ter (ou não ter) certos desejos e motivos. Eles são capazes de 

desejar ser diferentes, em suas preferências e propósitos, do que eles são” 

(FRANKFURT, p. 6). Quanto ao restante dos animais, estes teriam apenas a capacidade 

de possuir os então chamados, desejos de primeira ordem, isto é, a capacidade de fazer 

ou não fazer algo, mas não reavaliar seus desejos e motivações e desejar diferentemente 

do que foi desejado. (FRANKFURT, 6).  

 Sobre a seguinte proposição ‘A quer x’, uma ampla gama de afirmações pode 

estar implicada, como as do tipo, ‘A está inconsciente dos sentimentos que dizem a 

respeito de seu desejo de fazer X’, ‘ A está inconsciente de seu desejo por X’,’ A deseja 

e crê falsamente que não quer fazer X’, ‘A quer X mas também quer Y e entra em 

conflito’. Todas elas são amplas o suficiente para permitir que desconfiemos ao final de 

a que se refere o desejo de A, permitem, inclusive, que investiguemos a força de seu 

desejo e se ele é suficiente e determinante para implicar na ação X. Podem haver casos 

em que se quer seu desejo por X foi determinante para que A fizesse X, isto é, a 

motivação para X se quer pode ser de X em si mesmo, a motivação pode vir de outra 

                                                           

25 Como muito bem colocado, bem antes de Edwards, Schopehauer nos alerta em O mundo como 

Vontade e Representação que “um homem pode certamente fazer o que ele deseja fazer, mas não pode 

determinar o que ele deseja”. 



34 
 

fonte. Apesar disto, é possível que quando digamos, ‘A quer X’, o desejo Y seja 

condição determinante para A querer fazer X”. A vontade do agente, neste caso, quando 

o desejo Y é idêntico a motivação para fazer X, será chamada desejo de primeira ordem 

(FRANKFURT, 1971, p.7-9). 

 Para tornar mais claro, é possível que imaginemos que alguém queira muito 

tomar um chá (X), pela simples razão de que o desejo pelo chá (Y), sendo assim (Y) é 

motivação suficiente para tomá-lo, assim teremos o desejo de primeira ordem (Y=X). 

Por outro lado, é possível que alguém tenha o desejo de tomar o chá (X), não pelo 

desejo apenas do chá em si mesmo (Y), mas pelos benefícios medicinais que ele 

proporciona (Z), assim, teremos os desejos de segunda ordem (Z ~> X ~>Y). 

 Como ilustração de sua concepção sobre uma vontade, digamos, cindida, é 

oferecida como ilustração a imagem de um psicoterapeuta que, a fim de melhor 

conhecer seus pacientes viciados em drogas, deseja agora conhecer como é ter este 

mesmo desejo. O que o psicoterapeuta deseja é apenas o desejo de desejar a droga, ele 

quer o desejo que leva seus pacientes a fazer o que for necessário e mesmo (atos ilegais, 

por exemplo) para conseguir usá-la. Segundo o autor, é possível que o psicoterapeuta 

queira apenas ser guiado pelo desejo de querer usar a droga e não é necessário que ele 

queira usá-la de fato. É possível que seu desejo seja o de desejar tomar a droga sem que 

o haja o seja o de tomá-la. No entanto, haveria ainda um certo tipo de desejo em que não 

é possível desvencilhar a ação do desejo que envolva o desejo de realizá-la, esta 

situação requer que o indivíduo não apensas deseje o desejo, como no caso anterior, é 

preciso, porém, que ele deseje o desejo que de fato o evará a cometer tal ato de modo 

efetivo. Em um exemplo dado pelo teórico deste tipo de desejo, um homem que deseja 

obter melhores resultados em seu trabalho, deseja para isso a motivação para tal, no 

entanto, o desejo de estar motivado não se distingue do desejo de obter melhores 

resultados em seu trabalho (FRANKFURT, 1971, p.10).  

  Digamos que o desejo de estar motivado é um desejo que pertence ao conjunto 

de desejos de obter melhores resultados, então se trataria apenas de um desejo. Podemos 

compreender que um desejo de segunda ordem difere dos desejos de primeira ordem na 

seguinte configuração:  
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(a) Os de primeira ordem ocorrem quando o agente deseja aquilo que está desejando, 

isto é, quando não há o desejo de possuir outro desejo como móbil da ação (mesmo que 

hajam outros desejos em questão, até os conflitantes) e,  

(b) Os de segunda ordem se configuram quando o seu desejo é possuir um desejo 

diverso do que estamos tendo, ou quando desejamos obter um desejo como nossa 

vontade. 

 Os desejos de segunda ordem são, para Frankfurt, aquilo que fundamentalmente 

caracteriza o ente como pessoa. Para isso, é preciso que os desejos de segunda ordem 

sejam chamados de “volições do desejo de segunda ordem”, isto é, quando podemos 

escolher aquilo que desejamos, podemos considerá-los como pessoas. Crianças e 

animais seriam exemplos em que não haveriam volições de segunda ordem – ou ao 

menos por um tempo mínimo, no caso das crianças.  

 Entes que não são pessoas, são designados pelo autor como “wantons”; estes 

seriam até capazes de deliberar, porém, somente entre seus desejos de primeira ordem – 

ou imediatos. Eles não seriam capazes, no entanto de determinar a própria vontade, isto 

é, o desejo de possuir um desejo como seu desejo. Ressalva-se ainda que o conceito de 

pessoa não está assentado na racionalidade ou tão somente na vontade, mas sim na 

capacidade de “tornar-se criticamente consciente de sua própria vontade e determinar 

volições de segunda ordem. [Porém] a estrutura da vontade da pessoa pressupõe, 

consequentemente, que ela seja um ser racional” (FRANKFURT, p. 12). 

 Em mais um de seus tales de modo a buscar tornar mais claro as diferenças entre 

“wantons” e pessoas é ilustrado o caso de dois viciados em drogas. Ambos sucumbem 

ao desejo inevitável de usar a droga, mas, um deles odeia o seu vício e luta com todas as 

suas forças para manter-se ‘limpo’, mas sem sucesso. Assim, o viciado que se esforça 

para ter não fazer uso das drogas, possuí um desejo de primeira ordem que é o desejo de 

usar a droga e o desejo de segunda ordem que é o desejo de não a desejar. O seu desejo 

genuíno é o de não tomar sua droga, neste sentido, não há imparcialidade de sua parte 

deixando-se levar com indiferença ao desejo mais forte (o de tomar a droga). Por outro 

lado, o outro viciado é um viciado do tipo “wanton”, assim, ele não está preocupado 

com a alguma gestão de seus desejos e, portanto, ainda que haja alguma deliberação de 

sua parte ela pareceria ocorrer na medida em que fosse necessária para conquistar o seu  
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uso, talvez, por exemplo, deliberar entre os melhores meios para consegui-la 

(FRANKFURT, 1971,p.12-14). 

 É proveitoso elucidar aqui que o conceito de pessoa para Frankfurt é bem 

delineado na medida em que este, em última análise, quando em expressão dizemos que 

‘ele parece estar engajado e consciente de seus desejos’ ou ‘ele sabe muito bem o que 

quer’, ‘ele não de deixa levar em suas decisões’, ‘ ele é esforçado’, representa 

perfeitamente que, a volição do desejo de segunda ordem existe devido a uma 

persistência e grande esforço da vontade de ter desejado aquilo que se está desejando, 

genuinamente, ou ainda, significa que o indivíduo está superando uma ‘batalha interna’ 

entre o que se está desejando (desejos de primeira ordem) no momento e, aquilo que se 

deseja desejar verdadeiramente, os desejos de segunda ordem.  

 O conceito de ‘wanton’ difere do conceito de ‘pessoa’ pois o primeiro parece 

realmente não se importar em determinar a volição de sua vontade, o máximo de 

conflito que pode haver é entre os desejos de primeira ordem, que no caso, não são 

voluntariamente desejados, mas apenas involuntariamente, inconscientes de certa 

maneira.  

 

II.3 O Conceito de Pessoa 

 É claro que este posicionamento não está livre de dúvidas e questões, algumas  

colocadas pelo próprio teórico. Pois se observarmos que o que ele sugere como a 

condição suficiente para que alguém se distinguir enquanto pessoa de um wanton não 

pode ser a mera voluntariedade da ação, como visto antes. E, tão pouco parece ser o 

caso que somente a racionalidade e voluntariedade bastaria, visto que wantons são 

capazes de racionalmente deliberar entre agir de modo voluntário entre seus desejos. O 

que caracteriza uma pessoa para o autor é, necessariamente, a liberdade da vontade. 

Com isto pretende afirmar que somente aqueles que são dotados de racionalidade, 

voluntariedade e capacidade dos desejos de volições de segunda ordem seriam capazes 

de ter uma vontade livre e serem, portanto, pessoas. É preciso ainda elucidar que, um 

outro problema levantado acerca da vontade livre é a confusão do âmbito em que ela 

ocorre. A ação por si só, não representa especificamente a capacidade de liberdade da 

vontade de uma pessoa. Em outras palavras, não basta que alguém seja capaz de fazer 
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aquilo que deseja, é preciso antes, ser capaz de desejar aquilo que se deseja como 

condição suficiente e necessária para ser móbil de sua ação. Entendido por Frankfurt,  

 Agora, liberdade da ação (grosseiramente, ao menos) é a liberdade de 

fazer o que alguém quer fazer. Analogamente, então, a afirmação de que a 

pessoa goza de liberdade da vontade significa (grosseiramente) que ele é livre 

para querer o que ele quer querer. Mais precisamente, significa que é livre 

para desejar o que ele quer desejar, ou ter o desejo que ele quer. Assim como 

há questão sobre a liberdade de ação de um agente sobre fazer a ação que ele 

quer fazer, há a questão sobre a liberdade da vontade sobre se [é possível] ter 

o desejo que ele quer ter (FRANKFURT, p. 15) 

 Logo, liberdade, portanto, poderia transitar em ambas esferas: liberdade da 

vontade e liberdade de ação, com independência uma da outra. Assim, portanto, atuando 

como fundamento do conceito de liberdade (da vontade) teríamos o conceito de pessoa 

significado pela capacidade racional e voluntária de criar desejos de segunda ordem. O 

indivíduo que eventualmente venha a negligenciar um conflito entre desejos de primeira 

ordem e desejos de segunda ordem pode, segundo o autor, ver-se como insuficiente para 

deliberar e, consequentemente tende a paralisar completamente os objetos de desejo ou 

ainda perder totalmente o controle sobre seus desejos a ponto de agir e operar mais sem 

sua efetiva participação deliberativa (FRANKFURT, 1971). Em suas palavras, tal 

indivíduo “se tornaria um simples observador das forças que o movem” 

(FRANKFURT, p. 16).  

 Outra situação que pode vir a ser problematizada, diz respeito a questão de que 

se é possível perder o estatuto de pessoa quando ocorre o caso de um agente não 

identificar um desejo de segunda ordem como sendo o seu desejo, tendo que 

continuamente criar desejos, e que, arbitrariamente, acaba por ter de definir uma 

vontade como sendo sua, mesmo que ela ocorra por meio da negação da mesma. A 

solução a esta arbitrariedade, segundo o autor, seria proporcionado pelo fato de que a 

liberdade da vontade deveria trazer ao sujeito a satisfação de possuir os desejos que 

quer, e, se houver liberdade de ação, ele possuirá ainda a satisfação de realizar aquilo 

que quer fazer e desejou fazer. A ausência de liberdade da vontade é a frustração, um 

estado que o agente não se vê como responsável, mas apenas como observador de seus 

desejos e ações. Poderíamos aqui complementar com a ideia de incoerência entre 

desejos que se quer ter e desejos que se têm, entre ações que quer-se realizar e as ações 

que realiza-se. Assim, de certo modo, é possível que alguém tenha toda a possibilidade 
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de fazer aquilo que quer sem que ela queira fazer, e, de modo inverso, é possível que 

alguém tenha o desejo que desejou mas é incapaz de poder realizá-lo. Contudo, a 

liberdade que requer o estatuto de pessoa é a liberdade da vontade de fomentar os seus 

próprios desejos de segunda ordem e não apenas a liberdade de ação (FRANKFURT, 

1971, 17-20). 

II.4 Responsabilidade Moral e a Vontade Livre na Visão de Frankfurt 

 Sobre a liberdade da vontade e responsabilidade moral, Frankfurt se posiciona 

como um compatibilista entre determinismo e responsabilidade moral, sendo que, por 

determinismo o autor compreende a ação provocada por causas antecedentes. E  

concomitantemente a isto é possível que sua ação não tivesse possibilidade alternativa, 

como mostrou-se com seus experimentos mentais, citados acima. Para ele os tipos 

especiais de causação seriam os únicos meios possíveis para requerer ações 

indetermindas ou sem causas. Contudo, este posicionamento para ele é inconcebível. 

Como exemplo de tais causações especiais haveria a posição libertarianista de 

Chisholm, onde teríamos liberdade devido a uma capacidade exclusiva de humanos em 

iniciar causas do mesmo modo como Deus, isto é, um tipo de ação similar a um motor 

imóvel. Frankfurt expõe que nas concepções de Chisholm não há uma distinção clara 

entre os homens que cometem ações de modo determinado e os que comentem ações de 

modo livre. Sendo assim, todos, sem exceção estariam não determinados e, portanto, 

sempre responsáveis (FRANKFURT, 1971, p.17). 

 Ao que tange ainda sobre a responsabilidade moral, na visão de Frankfurt 

alguém poderia ser moralmente responsável mesmo que acreditássemos que a vontade 

desta pessoa não foi livre. A pressuposição de liberdade da vontade implica apenas que 

uma pessoa é livre se desejou ter o desejo que teve, e que, o princípio de possibilidade 

alternativa serviria apenas para a fundamentação de uma teoria sobre a liberdade sem 

suportar uma teoria da responsabilidade moral. Para o autor seria um erro acreditar que 

se alguém não teve sua vontade livre ela não poderia ser responsabilizada por isso. A 

ausência de possibilidade alternativa não implica na ausência de intencionalidade e 

racionalidade de um desejo (de segunda ou primeira ordem) realizado por uma pessoa, 

e, portanto, um agente pode fazer algo desejando fazer, sem que com isso afirmar que 

ele pudesse fazer de outro modo. Logo, ele é responsável pela vontade que o move e 

não se poderia argumentar que ele foi refém de alguma maneira de sua vontade e que, 
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portanto, era apenas um observador passivo de suas ações como a ausência de liberdade 

da vontade implica.  

 A possibilidade de fazer de outro modo se mostra um princípio irrelevante para a 

responsabilidade moral. O viciado em drogas que deseja tomar a droga por sua própria 

vontade é uma figura que exemplifica isto, vejamos que mesmo não podendo evitar o 

seu uso, ele deseja desejar a droga sem que nenhum conflito venha a acarretar um 

desejo de segunda ordem contra seu vício. Ele é responsável pelo seu desejo e, portanto, 

pelo seu uso. Acrescenta-se ainda que se acaso ele desejasse parar, o desejo poderia, em 

algum momento enfraquecer e ele poderia vir a reestabelecer-se. Deste modo, sobre o 

determinismo (ausência se possibilidade alternativa) diz o autor que 

Minha concepção de liberdade da vontade aparenta ser neutra em relação ao 

problema do determinismo. Parece ser concebível que se deve ser 

causalmente determinado e que uma pessoa é livre para querer o que ela quer 

querer. Se isto é concebível, então deve ser causalmente determinado que 

uma pessoa goza de liberdade da vontade. Não há mais do que aparência 

inócua do paradoxo na proposição que se é determinado, inelutavelmente, e 

pelas forças além de seu controle, que certas pessoas têm liberdade da 

vontade e que outras não (FRANKFURT, p. 20). 

   

 Assim, não seria incoerente que alguém possa gozar de liberdade da vontade e 

outros não e, que todos aqueles que negligenciam a capacidade de tomar partido nas 

decisões de nossa vontade são moralmente responsáveis por fazê-lo na medida em que 

seria razoável esperar delas que poderiam tê-lo feito. A negligência parece ser um fator 

central na tese de Frankfurt devido o espaço relevante que ela ocupa no controle do 

agente sobre seus desejos, assim, se uma ação é racional, intencional, consentida como 

primeira ordem ou produzida por um desejo de segunda ordem, um desejo que ele 

identifica como sendo seu, um ato deve ser imputável e, parece que, para a maioria dos 

casos em que intuitivamente subtraímos a responsabilidade mesmo satisfazendo as 

condições acima, nos parece que o agente negligenciou algum dos poderes que a pessoa 

lhe imputa, seja uma falha de cálculo racional, seja uma ação incoerente com a intenção 

ou talvez um desejo de segunda ordem que não produz os efeitos esperados (acrasia). 

Se, caso contrário, não for a negligência de ter tido o poder para a execução adequada 

de um desejo de segunda ordem ou o desejo que implique em uma ação, poderíamos 

incluir casos contraintuitivos como passíveis de responsabilização. 
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  Como por exemplo, poderíamos imaginar uma situação em que um  

cleptomaníaco, que não sabe que é um cleptomaníaco e sente extrema culpa sobre seus 

atos. Digamos que esta personagem, Sérgio, é um estudante de filosofia e leitor de 

Frankfurt, e, portanto, ele sabe que sua ação é deliberada intencionalmente, 

racionalmente, e, ele dentifica o desejo absurdo de furtar objetos inúteis como sendo seu 

desejo. Oras, parece-nos que ele preenche todos os requisitos para ser imputado, exceto 

por uma razão: ele negligenciou os verdadeiros fatores que o fazem roubar 

compulsivamente, sua condição psicológica patológica. Digamos agora que ele faça uso 

de sua racionalidade adequadamente e questione se teria algum tipo de condição que 

não dependesse dele para cometer os crimes, e resolve ir a um psiquiatra. Saindo da 

consulta, ele deveria deixar de se culpar pois agora sabe que apesar de todas as 

condições preenchidas para a responsabilização, o desejo de roubar não seria 

genuinamente seu desejo, e que, portanto, não pode ser imputado moralmente.  

 Este foi um exemplo em que a negligência nos leva a subtrair a 

responsabilização, vejamos agora um caso em que a negligência imputaria 

responsabilização. Imaginemos que Rodrigo é extremamente privilegiado 

financeiramente e que nunca tenha tido problemas com seu cartão de crédito. 

Despreocupado e de férias Rodrigo resolve fazer compras no exterior, digamos, em Rio 

Branco, Uruguai. Depois de centenas de itens terem sido registrados pela atendente da 

megastore, Rodrigo, no momento do pagamento, tem seu cartão recusado. Furioso ele 

liga pra a operadora do cartão, vociferando argumentos que seu cartão não tem limites 

de compras. Porém, o consumista desvairado é surpreendido com a notícia de que não 

se trataria pois de limites, mas sim, de uma negligência ao fato de que para realizar 

compras no exterior, seu cartão, por questões de segurança, deveria ter sido 

desbloqueado para as compras. Rodrigo é responsável por negligenciar a política de 

compras de sua operadora, ele preencheu todos os requisitos para a responsabilização 

exceto, um erro racional de preparativos para sua viagem.  

 

III.  FISCHER: O SEMI-COMPATIBILISMO  

 Neste capítulo, veremos mais detalhadamente, as ‘nuances e matizes’ da visão 

do teórico Martin Fischer sobre a impossibilidade de defender o compatibilismo entre 

liberdade da vontade e determinismo depois do mesmo creditar solidez aos argumentos 
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de Frankfurt. A solidez, para o autor, será fundamentado em sua análise de respostas aos 

casos Frankkfurt (Mele, Bob, Hunt, Stump) onde ambas as tentativas deterministas e 

indeterministas parecem falhar como réplica. Ademais, adotar a posição semi-

compatibilista, compatibilidade entre responsabilidade moral e determinismo e 

incompatibilidade de liberdade da vontade e determinismo, poderia ser uma saída 

alternativa para persistir com a defesa de agentes morais responsáveis.  

 No segundo capítulo da obra Four Visions of Free Will, Martin  Fischer nos 

apresenta uma breve introdução de como o compatibilismo pode ser concebido na 

contemporaneidade. Dentre os principais desafios enfrentados (e talvez o mais citado) 

por aqueles que defendem a compatibilidade (sem conflitos ou contradições) da vontade 

livre e o determinismo nos é exposto o já mencionado argumento do consequente de 

Peter van Inwagen, a saber, a ideia de todos os eventos que ocorrem na natureza no 

momento presente, incluindo nossas ações, são consequências necessárias do passado e 

das leis naturais implicando na ideia de que a causalidade ocorre de modo linear (sem 

ramificações) (FISCHER, 2007, p.54). 

 O fato de que todos nós acreditarmos que podemos escolher entre fazer uma 

coisa ou outra, digamos, que podemos finalizar um trabalho ou fazer uma pausa para um 

café, ou quem sabe ainda, desistir do trabalho e assistir a um filme, implica que se 

acreditarmos que o futuro se assemelha a um “grande jardim de ramificações”26 então, é 

natural e esperado que nos consideremos livres e responsáveis sobre nossas ações. 

Pensamos que podemos optar por um futuro distinto e que não há nenhum problema, em 

um viés fenomenológico, que o determinismo seja também verdadeiro. O 

compatibilismo, quanto a liberdade, se apoia na liberdade enquanto fenomenologia da 

escolha, como ilustrado acima e, quanto ao determinismo, sustenta-se na abstração 

lógica da necessidade causal entre eventos aplicada a ações. Conseguimos, sem grandes 

problemas, pensar em ambos como não conflitantes desde que suas verdades 

permaneçam pertencentes a suas referidas esferas, isto é, significa que a liberdade deve 

ser aplicada a ações humanas e o determinismo a eventos da natureza (FISCHER,2007, 

p.63).  

                                                           

26 Fischer ao longo da obra usa de metáforas e analogias para figurar suas ideias sobre a causalidade, a 

expressão “ramificações” empregada aqui faz referência a obra de ficção de Jorge Luís Borges, “ Garden 

of Forking Paths” (1948). 
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 O compatibilista nos diria que em nossa vida ordinária, em situações normais, 

creditamos responsabilidade moral a um agente quando dizemos que havia mais de uma 

opção possível para sua ação, que em um âmbito metafísico, haveriam condições para 

que o agente tivesse feito de modo diferente do que fez, seu futuro comportava 

bifurcações causais distintas. Esta nossa intuição não seria ameaçada mesmo que o 

determinismo fosse provado como uma verdade teórica. Permaneceríamos, insistiriam 

os compatibilistas, realizando distinções entre agentes capazes ou não capazes de 

realizar algum controle sobre suas decisões e ações, permaneceríamos a distinguir entre 

aqueles que são aptos a direcionar a causalidade que os move e aqueles que não são. No 

caso do agente responsável ele deverá preencher certos requisitos para sua distinção, 

tais como ter suas faculdades racionais preservadas sem sofrer intervenções físicas e 

psicológicas (coerção), desordens psicológicas (compulsão), alienação (esquizofrenia), 

ou anomalias comportamentais (cleptomania). 

 No entanto, o senso comum não nos é suficiente para estabelecer claramente 

quais são os critérios mais bem definidos em que intuitivamente (ou não) também 

incluiríamos casos como ‘estar submetido a algum tipo de lavagem cerebral’ (política, 

ideológica, religiosa), ‘manipulação’ (estelionato), ‘hipnose’ (não consensual), ‘fobia’ 

(aracnofobia), ‘traumas de infância’ (abusos físicos ou psicológicos), pobreza, 

(privações), entre outros casos mais sutis. As questões que nos levam ao cerne do 

desafio compatibilista na atualidade incluem as que inquerem quais poderiam ser os 

critérios que consideram causas que comprometem significativamente a nossa 

capacidade deliberativa (sob nossa ‘liberdade de controle’) e quais não são 

(FISCHER,2007, p.48). 

 Os casos mais sutis e difíceis de distinguir poderiam incluir fatores como 

‘pressão psicológica’, ‘sugestão subliminar’, ‘ conselhos impróprios’, ‘alterações 

hormonais’ etc. Afinal, mais claramente, quais são fatores influenciadores e quais são 

determinantes? Eles enfraquecem ou eliminam totalmente a responsabilidade moral? A 

ação que ocorre com base nestes fatores, diríamos que foram ‘ determinados’ ou apenas 

‘influenciados’, poderíamos indagar. Eles poderiam ter feito diferentemente, se 

quisessem? Podem eles controlar o que querem, absolutamente? Não nos é claro o papel 

das nossas experiências passadas em nossas escolhas presentes e o modo como limitam 

o nosso controle. Há um critério sólido e claro sob tais condições?  
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III.1 O Critério da ‘ Análise de Condicional’ 

 Tendo em vista o que foi dito acima, acordar que embora o determinismo possa 

ser teoricamente verdadeiro não nos aparenta ser o caso de que não mais poderíamos 

distinguir  – de modo vago, é verdade  –, entre agentes capazes de agir moralmente 

responsáveis e agentes incapazes. Mesmo com as dificuldades de estabelecer um critério 

seguro sobre casos mais particulares o senso comum pode ser uma fonte razoável para 

permanecermos convictos de que as punições e penas aplicadas por nossas instituições 

podem ser justas. Imaginar, ao invés, um cenário bizarro em que elas (as distinções) 

seriam extintas e que todos os agentes pertenceriam a um mesmo grupo de ‘não 

responsáveis’ parece algo deveras fantasioso para ser verdadeiro. A ideia de que há 

controle para direcionar nossas ações mediante certas capacidades nos seria suficiente 

para continuar a crer que a causalidade é, de alguma maneira, ao menos para ações 

humanas, pressuposta em forma de bifurcações e não de linearidade. Isto é, nossa 

responsabilidade (mesmo ‘sem liberdade’ teórica e apenas fenomenológica) se mantém 

em dependência da capacidade de realizarmos escolhas de modo ‘normal’. 

(FISCHER,2007,p.47). 

 Alguns teóricos compatibilistas tentaram mediante o critério chamado ‘análise 

de condicional’ estabelecer quais seriam os momentos em que um agente poderia ser 

considerado responsável e quais não. Para isto, uma distinção temporal em relação a 

ação deve ser feita a fim de separar as escolhas que ocorrem no presente, mediante aos 

‘caminhos’ possíveis do futuro, das ações ocorridas no passado em relação aos 

‘caminhos’ possíveis que estavam disponíveis no passado’  – no momento da decisão da 

escolha. Isto é, uma certa reconstrução histórica das condições que se encontrava ou se 

encontra um agente é fundamental para imputarmos ou não responsabilidade moral e 

legal. Em um sentido relevante, atribuímos a escolha do agente e, anterior a ela sua 

vontade, as causas de sua ação. Assim, se alguém foi responsável por fazer ou deixar de 

fazer x foi devido x fazer parte de um caminho possível de seu contexto, sob seu 

controle,  ‘o agente poderia realizar ou não’ se desejasse. Fischer nos diz que 

  Da mesma forma, dada a suposição da unidade de características 

prospectivas e retrospectivas de agência, as possibilidades alternativas 

pertinentes à atribuição de responsabilidade são entendidas em termos de 

dependência de escolha. Isto é, nesta abordagem, um agente é moralmente 

responsável por uma determinada ação somente se ele poderia ter feito o 

contrário, e ele poderia ter feito de outra forma apenas no caso de ele ter feito 

o contrário, se ele tivesse escolhido fazer o contrário (FISCHER, p.49). 
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 A ‘dependência da escolha’ (como é chamado) de uma ação a uma escolha 

antecedente, em condições de atribuição de responsabilização moral, isto é, quando uma 

certa ação é passível de afirmações condicionais do tipo (se – então) “se João tivesse 

escolhido (desejado, decidido, etc.) x, então poderia ter feito x”. A ausência de um 

condicional, digamos, contrafactual, nos leva a isenção da responsabilização e, por 

conseguinte, sua presença presume o poder e a liberdade para responsabilizar-se. Mas, 

como dito anteriormente, o critério de responsabilização da análise condicional de um  

acontecimento particular não abrange em sua aplicação a totalidade dos casos. 

 Com a finalidade de observar que a análise do condicional se mostra ineficaz 

para alguns casos imaginemos que Thomas sofre de uma terrível fobia de cobras 

adquirida na infância, agora adulto Thomas se encontra diante de um cesto com uma 

cobra e é verdadeiro (ao menos no sentido condicional acordado acima) que ‘se ele 

escolhesse, decidisse, desejasse, pegar a cobra em mãos ele poderia fazer’. Nenhuma 

causa externa coercitiva o impediria, nenhum chip instalado em seu cérebro, ou alguma 

desordem psicológica ou neuronal impediria, porém ele não pode querer, escolher, 

decidir ou desejar estar diante de uma cobra e muito menos pegá-la em mãos. A defesa 

da análise do condicional como condição a veracidade de teses compatibilistas acaba aí. 

Thomas é livre para agir, sem coerções, compulsões, ‘forças determinísticas’, mas não é 

livre para desejar e consequentemente agir (FISCHER, 2007, p.49-50). 

  Assim, por exemplo, se acaso Thomas não soubesse de sua fobia (talvez como 

uma forma de seu subconsciente se livrar da experiência), nos é claro que o sentido de 

que ele “poderia” se “quisesse” é mais enfraquecido ainda. Ele não é incapaz porque 

não pode, (literalmente falando, ele pode) mas porque é incapaz de desejar poder, se 

quisesse. A falibilidade das concepções compatibilistas se refere, mais especificamente, 

a análise do condicional possuir caráter altamente heterogêneo em suas condições de 

exceção (FISCHER, 2007, p.51). 

  Quando impomos restrições para a responsabilidade moral 

(indeterminadamente), lidamos com uma gama de fatores que limitam a capacidade de 

‘ação livre’ de um agente em que as condições adicionam cada vez mais um “exceto se” 

o qual seus critérios soam obscuros. 

  Como exemplos, de modo geral, dizemos que o agente é responsável exceto se 

foi (1) forçado, (2) coagido, (3) sofreu lavagem cerebral (4) sofre de fobias, (5) sofre de 

compulsão (6) sofreu traumas na infância (7) foi hipnotizado (sem o seu consentimento) 
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(8) foi enganado, (9) não teve a intenção27. Enfim, quem sabe quantos outros casos 

particulares mais podem agregar-se a esta lista de exceções?  

 Vários questionamentos devem ser feitos quanto as propriedades das isenções de 

condições acima, vejamos. Por que não podemos aceitar que (1) contém as mesmas 

propriedades de (9), e se sou forçado a fazer algo que já possuo a intenção, não sou 

responsável? Por que um forte sentimento/acontecimento do passado me isenta de 

responsabilidade no presente como em (4), (5) ou (6), e porque não generalizar a 

aplicação desta propriedade como um princípio? Ora pois, se uma forte 

emoção/acontecimento pode deixar ‘marcas’ em nós a ponto de mudar nosso 

comportamento, que responsabilidade temos diante de toda correção moral a quem 

estamos sujeitos na infância como pequenos castigos, aconselhamentos e punições? Que 

valor moral tem a honestidade de alguém que aprende a não mentir porque foi 

duramente repreendido na formação de seu caráter? Se, ao final, existem eventos tão 

marcantes como os traumas os quais não somos responsáveis como (6) e (4) por que 

deveríamos ser responsáveis por ser honesto (ou qualquer caráter ao mérito de louvor) 

se que em igual medida recebo repreensões e correções (sem o meu consentimento) 

como sugestões de comportamento moral exatamente como em (6)?  

 A questão pode ser resumida a ‘posso ser responsável por meu comportamento 

diante de conselhos e correções morais que igualmente se caracterizam como sugestão 

não consentida?’. 

 Se o critério e suas exceções pudesse ser reduzido a ideia de que ‘ não estava sob 

seu poder’, por que censuramos aquele que esquece de um dever importante mas 

perdoamos a quem foi enganado (7)? Se estava sob seu poder se lembrar de algo, 

também não deveria estar em seu poder investigar a verdade do que se acreditou?  

Diante da possibilidade de o critério de condicional ser refinado e alargar sua extensão a 

mais casos sutis como estes citados acima, na visão do autor, soaria como algo 

arbitrário e injusto: 

 

                                                           

27 No Brasil a legislação penal prevê diminuição ou abrandamento da pena quando um homicídio ocorre 

por forte emoção, entendido como ‘não ter tido verdadeira intenção  “§ 1º Se o agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 

seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”  (Art. 121. p. 

2 e 4 ( Decreto de Lei, 2.848 de  Dezembro de 1940). 
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Infelizmente, a revisão proposta torna a análise completamente inútil na 

tentativa de resolver a controversa questão de se o determinismo causal é 

compatível com a liberdade (no sentido relevante). Isso porque todas as 

escolhas atuais serão o resultado de uma sequência causalmente determinista, 

se o determinismo causal for verdadeiro. Como a determinação causal não é 

obviamente um fator que torna incontroversamente um agente incapaz de 

escolher (e, portanto, incapaz de agir), a análise revisada terá resultados 

compatíveis com o compatibilismo. Mas seria dialeticamente injusto para o 

incompatibilista supor que a análise revisada possa ser considerada 

incontroversamente aceitável; isto é, seria claro que a questão contra o 

incompatibilista argumentaria que a análise condicional refinada pode ser 

vista como uma análise plausível do tipo de liberdade que está sendo 

considerada (FISCHER, p. 51,52). 

Ainda assim, mesmo com vistas a estas indagações, compatibilistas podem 

continuar a insistir que as ações que chamamos responsáveis (sob controle) não 

significam que não estejam sujeitas ao determinismo causal, significa apenas que há um 

modo de causação diferenciado em relação ao que nos priva de liberdade da vontade. O 

tipo de causação que nos retira a liberdade é o tipo de sequência causal seria a chamada 

‘sequência compulsão’, ou seja, um cenário de escolha metafísico alternativo que 

redireciona nossa escolha a uma sequência real sem que tenhamos qualquer 

envolvimento nisto. Contudo, os incompatibilistas permaneceriam a replicar, ‘sendo o 

determinismo causal verdadeiro, tanto a causação externa ao agente quanto a interna 

possuem apenas um curso linear possível e que tal distinção de ‘desvio’ causal por uma 

sequência ‘compulsão’ é uma instância de contra fatos imaginários ’ (FISCHER,2007, 

p. 53).  

 Este é o ponto fulcral da divergência, o compatibilista deposita no agente 

racionalmente apto o poder de controlar suas decisões e escolhas, ao menos em algumas 

situações, de modo que as razões de sua escolha possam direcionar sua ação dentre os 

cursos possíveis no desenrolar causal, mesmo que existam causas que movam sua 

escolha e decisão elas não são caracterizadas por uma única cadeia causal de inferência: 

“dado o passado X então J fará Y”. Por outro lado, o incompatibilista crê que neste 

‘poder’ de direcionamento do agente se encontra meramente o efeito de uma causa que 

antecedeu seu passado, tanto interna quanto externa, e que não estava sob poder em 

última instância e que, portanto, nos leva invariavelmente a um futuro único, ou no 

mínimo um futuro que o agente não escolheu e que não é responsável. O julgamento de 
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que a responsabilidade moral é concernida quando não há um fato causal ‘de 

compulsão’ por ‘não depender do agente’ é arbitrária, dirão eles, quando consideramos 

as questões acima.  

 Se a nossa vontade pode ser guiada por este controle, paradoxalmente é o 

controle que parece não estar legitimamente sobre o nosso poder do ponto de vista de 

uma sequência causal real, o desejo é consequência daquilo que não dependeu de nós, 

do que não houve controle. O argumento de Fischer é que o fato de retirarmos ou 

extrairmos a veracidade da liberdade da vontade da concepção metafísica de um contra 

fato, no sentido de que, ‘ se ele tivesse escolhido fazer de outro modo ele teria feito de 

outro modo’, intuitivamente não permanece verdadeiro quando pensamos em certos 

casos. Vejamos, se no âmbito metafísico, ao pensar uma ação contrária a que foi 

realizada como sendo uma bifurcação causal de um mundo possível ela é passível de 

veracidade, mas, ao incluirmos alguma fobia, trauma, razões inconscientes e algum 

fator ocorrido no passado do agente, então, não é verdadeiro que o agente tenha o poder 

de escolher ter agido diferentemente do modo como agiu mesmo que em um âmbito 

metafísico pensemos que a possibilidade exista, e ainda, em um mundo possível em que 

a fobia não ocorreu, ela permanece determinando a capacidade o agente sem que ele 

tivesse qualquer controle sobre isto.  

  Se há causa externa, não é responsável, e se há causa interna que o agente não 

identifique como sua, também não é responsável, afinal, em termos de propriedades 

causais, o que caracteriza uma escolha e decisão interna como resultado de sua vontade 

‘incausada’? Como podemos distinguir, em termos de propriedades causais, um 

conselho moral que move o agente de um trauma de infância? O conselho moral, 

enquanto razão externa que direciona sua ação e uma forte emoção como uma fobia 

estão igualmente externos ao agente e devem implicar que tanto em seu âmbito de 

controle interno quanto qualquer outra causa (apesar de o agente se identificar apenas 

com uma delas) o movem sem sua participação direta e consentimento. Para Fischer, 

“Isto é porque todas as escolhas reais serão o resultado de uma sequência causalmente 

determinista, se o determinismo causal é verdadeiro” (FISCHER, p.51). Um 

compatibilista que insista em uma análise de condicional no âmbito metafísico da 

escolha, no sentido de que, cada vez mais e mais acrescente um critério ‘exceto se’ para 

a responsabilização moral e liberdade da vontade é uma apelação ao debate que o 

incompatibilista não deverá aceitar com razões para tal. 
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 Embora os exemplos de estilo Frankfurt, na visão do autor, aparentem obter 

sucesso em tornar claro a compatibilidade entre determinismo e responsabilidade moral, 

sem ao menos mencionar a vontade do agente como livre ou não, ele é passível de 

dúvidas e críticas como veremos a seguir. A fim de tornar mais detalhado os passos do 

exemplo de estilo Frankfurt, o teórico Martin Fischer em seu artigo “Frankfurt-Style 

Exemples, Responsability and Semi-Compatibilism” busca uma explicação mais 

apurada do exemplo que demonstre suas implicações e problemáticas em vários 

cenários, sejam eles deterministas ou indeterministas, enfim, ele procura realçar e 

pontuar seus pormenores. 

 Em uma análise criada por David Blumenfeld (1971) há uma explicação que 

aparece uma espécie de ‘signo a priori’, isto é, quando o agente antes de escolher entre 

os presidenciáveis apresenta um rubor, um movimento involuntário, um tique etc. 

Blumenfeld nos sugere então, que pode haver uma divisão de marcos temporais entre a 

intenção de votar demonstrada através do ‘signo a priori’ digamos,  (T1) a escolha (T2) 

e finalmente o voto (T3). Estes momentos  compõem o ato do voto como um todo. Isto 

nos é interessante pois, o signo a priori, ou a intenção de voto antecede a escolha de 

voto e é justamente onde a análise do dispositivo implantado no cérebro de Jones 

ocorre. Deste modo, se Jones escolhe em T1 votar em Bush, o dispositivo em T2 

mudará a escolha para Gore e em T3 ele votará em Gore. Porém, lembremos que apesar 

de toda engenharia neuronal sofisticada, Jones vota por si mesmo e, Black, o 

interventor, apenas o observa (FISCHER, 2002, p.282).  

III.2 A Estratégia da  ‘Centelha de Liberdade’ 

 Fischer ironicamente nos diz que nos exemplos de estilo Frankfurt, há quem 

defenda que exista ao menos uma ‘centelha de liberdade’, pois se fundamentaria em 

algo pouco significativo à responsabilidade moral, contudo, ainda assim, apresentaria 

algum empecilho a efetividade dos exemplos estilo Frankfurt. A possibilidade ínfima de 

liberdade se apoia em uma possibilidade alternativa ao menos, a liberdade de o agente 

apresentar  em T1 um ‘signo a priori’ diferente ou não apresentar. Digamos que em T1 

Jones tenha a intenção de votar em Bush e em T2 Black intervém e muda a escolha pra 

Gore. O que ocorreu é que em T1 haveriam possibilidades alternativas – ou Gore ou 

Bush – embora elas sejam pouco relevantes, pouco robustas, para fundamentar a 

responsabilização moral do agente, isto é, o agente não está deliberando em T1 mas em 

T2 parece que haveria, afinal, alguma liberdade de ‘apresentar outro signo’. Há em T1 
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apenas um signo a priori, uma intenção involuntária que apenas antecede a escolha 

‘consciente’ a qual fundamentamos a ‘verdadeira’ possibilidade alternativa (FISCHER, 

2002, p.289-290).  

 Cabe aqui uma objeção à própria teoria da ação envolvida no processo citado por 

Fischer de David Blumenfeld. A objeção consiste em solicitar uma demonstração mais 

sólida de qual papel o signo a priori de fato tem na deliberação. Como podemos dizer 

que há uma intenção involuntária antecedente à deliberação? Se temos a intenção de 

votar em Bush em T1 esta intenção já não teria sido fruto de uma deliberação anterior, 

digamos em T0? Se esta intenção em T1 é de alguma maneira, digamos, inconsciente, 

como isto poderia ajudar na atribuição mesmo que ínfima de responsabilidade? 

 

  

III.3 Determinismo ou Indeterminismo? 

  Autores como David Wildker (1995), Robert Kane (1985, 1996), Carl Ginet 

(1996) e Keith Wyma (1997) têm defendido a estratégia de ‘centelha de liberdade’ 

(Flicker Teorist) e, para eles, Fischer propõe um desafio que se origina do dilema: “ou 

os proponentes dos exemplos estilos Frankfurt estão pressupondo a verdade do 

determinismo causal ou indeterminismo” (FISCHER,  p.99).  

 A começar a assunção de que o determinismo causal é verdadeiro, e, sendo o 

caso de que Jones tenha a intenção de votar em Gore em T1, ele escolherá – sem 

interferência – em T2 votar em Gore e em T3 ele de fato vota. Se acaso ele tivesse 

demonstrado intenção de votar em Bush em T1, Black intervém em T2 e, 

consequentemente em T3. O que ocorre é que Fischer questiona a possibilidade de 

atribuir responsabilidade moral no caso em que Jones vota ‘livremente’ em Gore. Pois, 

se o determinismo causal está sendo pressuposto como verdadeiro, então, Black 

intervindo ou não, o determinismo não possibilitará nunca a possibilidade de fazer de 

outro modo ). Assim, neste cenário, não há efetividade dos exemplos de estilo Frankfurt 

na medida em que PPA se quer pode existir como possível.  

 Pelo outro lado do dilema ao assumirmos que seja o caso de uma posição 

indeterminista esteja pressuposta nos exemplos de estilo Frankfurt, novas diretrizes 

podem ser elucidadas, pois 
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 Sobre esta suposição [indeterminismo] não seria dialeticamente 

inapropriado afirmar que Jones é responsável por sua real escolha em T2 ao 

votar em Gore e seu voto em Gore em T3. Mas agora a controvérsia que 

Jones não pode escolher [votar em Gore] em T2 e votar em Bush em T3 é 

questionável. Isto porque não há relação determinística entre o signo a priori 

exibido por Jones em T1 e a escolha subsequente de Jones em T2. Então, se 

consideramos apenas o momento anterior a T2 todo o passado pode ser assim 

como foi e Jones consistentemente escolher em T2 votar em Bush em T3 

(FISCHER, p. 99). 

 Vejamos que se, o indeterminismo é verdadeiro e não há necessidade entre as 

causas, mesmo que Black intervenha em T2, não necessariamente Jones irá votar em 

Gore em T3 pois,  

 Alguém deve pensar que se levar algum tempo para Jones fazer a 

escolha, Black por intervir e prevenir que a escolha seja feita; mas então 

Jones permanecerá tendo a possibilidade de ‘começar a fazer a escolha’ no 

qual é certamente mais robusto do que a mera centelha de liberdade (digamos 

uma contração involuntária, ruborizar-se, ou um padrão neurológico) 

(FISCHER, p. 99).  

 Notem que assumir uma posição determinista leva-nos a conclusão de Jones já 

estaria de qualquer modo determinado a votar em qualquer uma das opções, logo, ele 

não é responsável moralmente e Black não desempenharia nenhum papel relevante em 

sua ‘decisão’. Por outro lado, se assumirmos uma posição indeterminista nos levará a 

conclusão que entre os momentos T 1, T2 e T3 não há nenhuma necessidade causal, 

possibilitando assim uma certa aleatoriedade probabilística entre os eventos. Isto é, pode 

ser o caso que Jones tenha a intenção de votar em Gore ou Bush em T1, e 

independentemente da intenção de voto no momento T2 ele ainda poderá escolher entre 

Bush ou Gore, continuamente a situação se repete em T3, permanecendo, até o último 

momento a possibilidade de votar em qualquer um dos dois, interferindo Black ou não. 

 Muito mais significativo do que o padrão cerebral, rubores ou tiques (em T1) 

defendida contra os exemplos de Frankfurt, isto é, o indeterminismo é uma 

possibilidade de pressuposto mais esperançosa à responsabilidade moral do que a 

‘centelha de liberdade’ do signo a priori e, sendo assim, os exemplos de estilo 
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Frankfurt, em cenários, indeterministas não representariam qualquer ameaça a 

possibilidade alternativa PPA; eles continuariam possíveis.  

III.4 Réplica em Favor dos Exemplos: Hunt, Mele,  Robb e  Stump 

 Com base na pressuposição da veracidade do determinismo, Fischer crê que os 

exemplos de estilo Frankfurt são fundamentais para concluir que a escolha e ação de 

Jones são de sua inteira responsabilidade, mesmo carecendo de possibilidades 

alternativas e, crê ainda que se, Jones não é responsável por suas escolhas e ações, isto 

não é devido à ausência de possibilidades alternativas. Deveríamos nos perguntar, diz o 

teórico, se o determinismo inviabiliza a responsabilidade moral e se a ausência de 

possibilidades alternativas – excluindo Black – é relevante para a questão (FISCHER, 

2002) 

 Ainda mantendo uma base indeterminista, são usados outros exemplos de estilo 

Frankfurt, como o caso de John Locke, para demonstrar que o signo a priori, 

diferentemente do que os outros filósofos têm defendido na ‘centelha de liberdade’ pode 

não possuir possibilidade alternativa como se pensou. O que ocorre nesta crítica, é um 

ataque ao signo a priori que, supondo que assim como no caso Locke o agente não sabe 

que sua possibilidade alternativa (sair do quarto) está bloqueada, poderíamos imaginar 

que os padrões neurológicos do indivíduo que manifesta o signo a priori (T1) – de modo 

indeterminístico, pode ter, no momento da intenção um bloqueio de todos as outras 

sinapses possíveis sem que, no entanto, ele tenha a intenção de traçar algum caminho 

diferente. Isto é, mesmo no signo a priori pode não haver possibilidade alternativa, 

mesmo em um mundo indeterminista. Este exemplo citado por Fischer pertence a David 

Hunt (2000) conhecido como “caso bloqueio” (FISCHER, 2002, p.293). 

 Em outra abordagem crítica que tenta demonstrar que a ausência de 

possibilidade alternativa é irrelevante para a responsabilidade moral são citados  pelo 

teórico os casos elaborados pelos teóricos Mele e Robb (1998). Fischer nos apresenta 

um caso desenvolvido pelos autores onde existem simultaneamente duas sequências, 

uma determinista e uma indeterminista. No exemplo, Black, o cirurgião malévolo 

coloca um chip de controle no cérebro de um agente, Bob, onde invariavelmente o 

levará a decidir roubar o carro de sua amiga Ann.  Assim, a decisão indeterminista em 

T2 ocorrerá independentemente da coerção que ocorre de maneira determinista em T1 

(é relevante dizer que neste exemplo, não há nenhum signo a priori apenas o momento 
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da decisão (T1) e a ação (T2)). No entanto, Black não imagina que no momento 

programado para o roubo (T2) Bob possa por si mesmo, indeterminadamente, decidir 

roubar o carro em T2. Assim, a sequência indeterminista, têm possibilidade alternativa 

até o momento e em que Bob roube o carro de Ann e, por outro lado, se ele não tivesse 

escolhido em T2 roubar o carro, o dispositivo o teria forçado através de sua decisão em 

T1 em uma sequência determinista de coerção.  Assim, o plano de Black de determinar 

sua ação não desempenharia alguma interferência na responsabilidade de Bob mesmo se 

o houvesse determinando como pretendia, logo, mesmo de modo que a escolha ocorra 

de indeterminístico em T2 ele permaneceria sem possibilidade alternativa devido à 

sequência determinística em T1  (FISCHER, 2002 p.294). Este exemplo que adapta os 

exemplos de estilo Frankfurt ficou conhecido como ‘Caso Mele e Robb’.  

 

 Fischer em outro contraexemplo aos casos de estilo Frankfurt cita a teórica 

Eleonore Stump (1999). Na abordagem em questão, digamos, casos Stump, é dito que 

um determinado padrão de sinapses cerebrais pode ser equivalente a muitos eventos 

mentais. Isto é, para cada padrão neuronal sendo acionado no cérebro, muitos podem ser 

os eventos mentais relacionados e que é preciso que haja um número mínimo de 

correspondência entre sinapses que proporcionam estados mentais e o objeto externo a 

ser identificado por certo padrão. Deste modo, no exemplo dado, a filha de Stump ao 

passar por um quarto escuro e desorganizado produz um certo padrão representativo no 

cérebro da mesma. As informações que são representadas ali vão desde a luminosidade, 

as cores, formas etc. são todas elas parte de um mesmo padrão, a saber, o padrão que é 

acionado para o reconhecimento de sua filha. Portanto, o padrão neuronal que está 

sendo representado no cérebro da observadora se acaso não conter em seu conjunto as 

informações mínimas, ou padrões mínimos, que resultem na identificação de sua filha 

ficará incompleto ou distorcido e não haverá reconhecimento. A relação com estas 

concepções de padrões neuronais e identificação de objetos com o caso de Jones e Black 

é que, ao ter a intenção de votar em Gore em vez de Bush, um certo padrão neuronal é 

acionado no cérebro de Jones contendo as mais variadas informações que compõem o 

estado mental de Jones naquele momento, contudo, independentemente do resultado da 

escolha, o padrão de sinapses já iniciou um processo de decisão, uma decisão entre 

presidenciáveis. Mas, com a interferência de Black, haveria interrupção e 
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consequentemente o processo de decisão seria anulado, uma vez que ele seria reiniciado 

com um novo padrão definido: o de votar em Bush (FISCHER, 2002, p. 294-295).  

 A impressão que temos com este exemplo se parece muito a com a sensação que 

temos ao abrir a geladeira ou uma gaveta e nos perguntamos a nós mesmos o que 

iríamos pegar. Vejamos então que, uma vez que sequência de sinapses tivesse sido 

iniciada de modo indeterminístico, digamos, o processo de decisão, ele não pode ser 

interrompido e durante todo o seu acontecimento o agente não poderia fazer de outro 

modo, mesmo se acaso Black não intervisse. Portanto, 

 Assim na versão de Stump dos exemplos de estilo Frankfurt, a escolha 

do agente não é causalmente determinada, e também é verdadeiro que o 

agente não poderia ter escolhido (ou se comportado) diferentemente de como 

ele realmente escolheu (e se comportou). E ainda parece totalmente plausível 

que o agente seja moralmente responsável por sua escolha e comportamento 

nestes casos (FISCHER, p. 104) 

 Fischer conclui ainda que, para os argumentos que se esforçaram em provar que 

os exemplos de estilo Frankfurt retiram a responsabilidade moral por não haver 

possibilidade alternativa, e que são defendidos por Widerker, Kane, Ginet, e Wyma 

haveria uma proposta mais atrativa. Pois, 

 Mesmo se o determinismo causal é verdadeiro, [ os argumentos] não 

aparenta estar ‘apelando’ para usar os casos como parte do argumento dos 

dois estágios (em vez de um argumento que simplesmente são agentes 

responsáveis nos casos). E se o determinismo é falso, (em certo sentido), 

permanece parecendo (ao menos a primeira vista) ser possível construir 

versões dos casos de estilo Frankfurt nos quais é plausível dizer que o agente 

é moralmente responsável e ainda carecer de possibilidades alternativas 

(FISCHER, p. 104)  

 Os dois estágios a que se refere a citação acima diz respeito ao argumento da 

centelha de liberdade que divide os momentos em T1 e T2 para tentar demonstrar que 

apesar de não haver possibilidade alternativa no segundo momento, havia no primeiro. 

Porém, conforme são citados os exemplos por Fischer, tanto os cenários onde 

determinismo verdadeiro quanto os cenários onde o indeterminismo é verdadeiro 

parecem não incidir qualquer tipo de ameaça a responsabilidade moral dos agentes, 

mesmo que não haja possibilidade alternativa como mostram os casos Bloqueio ( David 

Hunt), Mele e Robb (Alfred  Mele e  David Robb) e  Stump( EleonoreStump).  
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III.5 Análise dos Casos Indeterministas 

 Embora os casos mencionados acima aparentemente sustentem uma defesa 

adequada do dilema proposto por Fischer, demonstrando que em ambos os cenários que 

os casos de estilo Frankfurt permanecem válidos em sustentar que haja responsabilidade 

moral mesmo sem o PPA  e o princípio ‘poderia ter feito de outro modo’, eles ainda nos 

permitem dúvidas e questionamentos. A começar pelo caso Hunt, - onde a sinapse 

cerebral do agente estaria “barrada” sem que necessariamente ele a tentasse usar – 

inviabilizando qualquer possibilidade alternativa – é questionado se a ‘barreira’ da 

sinapse cerebral poderia, digamos, sofrer uma  ‘colisão’ com um caminho de sinapses 

neuronais ‘barradas’. Se acaso houvesse esta possibilidade, tal como o agente hipotético 

de Locke que pode se levantar e verificar a porta trancada, o agente, ao final de contas, 

teria uma possibilidade alternativa, e, nos restaria perguntar que, se o acaso no exemplo 

em questão está pressuposto o indeterminismo em suas sinapses cerebrais, como pode 

haver um caminho que não esteja acessível para ele? Esta possibilidade de bloqueio 

interna à condição de escolha assemelha-se a um cenário determinista (FISCHER, 2002, 

p.296).  

 Com uma analogia Fischer tenta descrever como é difícil de imaginar tal 

situação. Assim, imaginando que um carro esteja seguindo em uma certa direção por 

uma estrada e que em todos os cruzamentos que estão por vir há um imenso 

congestionamento que o impede de fazer qualquer conversão em qualquer direção, 

ainda sim, sugere Fischer, aparentemente restará uma possibilidade alternativa: esperar 

ao lado da via e esperar que os carros abram espaço, ou ainda, quem sabe, empurrar o 

carro da frente para forçar a entrada. Todas estas situações, diz ele, são situações em que 

remetem as leis e forças do determinismo e não uma ‘ via’ indeterminista.  

  Os exemplos de Mele e Robb e os exemplos de Stump podem ser submetidos as 

mesmas questões. No caso Stump como poderia ser o caso de que sinapses cerebrais 

que reconhecem padrões, em uma sequência determinista, possam ser equivalentes a 

uma sequência indeterminista de decisão, ora, se acaso o processo de decisão segue um 

padrão determinado desde seu início a ponto de que o seu resultado já esteja certo, ele 

não segue por uma via indeterminista. Uma via indeterminista deveria propor que, 

independentemente de todo o processo, até o último instante do processo de decisão, o 
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resultado fosse incerto por não ser determinado. O  padrão correspondente das sobras e 

formas de sua filha poderiam então, levá-la indeterminadamente, a um padrão 

correspondente totalmente diferente, quem sabe se não identificado com sua avó.  

 No caso Mele e Robb, o questionamento é mais claro ainda. Por que existiria 

necessidade causal entre T1 e T2 se o cenário é indeterminista? E, nos casos Frankfurt 

mesmo com Black interferindo em T1, Bob iria estar determinado em T2? Como 

poderia a escolha dele, Bob, de roubar o carro de Ann permanecer indeterminada se a 

intervenção de Black o determinaria? (FISCHER, 2002, p. 297-298). 

 

III.6 Controle regulativo e de direcionamento 

 Levando em consideração o desenvolvimento dos argumentos levantados acima, 

percebemos que, a conciliação entre compatibilistas (moderados) e incompatibilistas 

(deterministas fortes) parece impossível. Não haveriam razões suficientemente fortes 

para decidir-se em favor de um deles com base no que tem-se apresentado. Poderíamos 

apenas concluir, resumidamente, que para a responsabilização do agente é requerido que 

o controle envolvido na ação, para os compatibilistas, seja o de uma espécie de 

direcionamento da causalidade (que ele não seja direcionado por uma sequência causal 

alternativa de ‘ compulsão’) e pertença a ele de modo apropriado (excluindo as 

intuições de exceção requeridas pela análise do condicional) mesmo que sob hipótese a 

possibilidade alternativa, ou sequência causal alternativa seja ilusória, 

fenomenologicamente ela parece possível. Porém, para os incompatibilistas o critério 

usado para designar responsabilidade é arbitrário de um ponto de vista de ‘rastreamento’ 

da causalidade, por não haver um critério seguro sobre ‘o que depende do agente’. Se, 

por não estar sob seu poder a sequência ‘compulsão’ alternativa que o desvia da 

sequência real o agente não pode ser responsável, então, a sequência real possui móbiles 

que igualmente não ‘pertencem’ e ‘dependem’ ao agente genuinamente. Mesmo que a 

análise do condicional seja refinada (se ele tivesse escolhido fazer de outro modo, ele 

poderia ter feito de outro modo) ela não nos é suficientemente convincente para que 

todas as exceções (não ser hipnotizado, não estar sob forte compulsão, não ter sofrido 

um trauma etc… etc.) completamente heterogêneas possam ser categorizadas como 

regras claras. Se todas as exceções que subtraem a responsabilidade são as ‘que não 

estão sob seu poder’, nenhuma causa que move a ação pode ‘estar sob seu poder’ na 

medida em que lhe é alheia e antecedente. Se trata apenas de uma questão de 
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‘identificação’ (arbitrária e aleatória) com as causas (ou razões) que nos pertencem e 

quais não. Com ou sem sequência alternativa, entendida como liberdade, não existem 

critérios claros e uníssonos para justificar a responsabilidade moral.  

 Porém, para Fischer esta posição excessivamente cética pode ser contornada. 

Com vistas aos exemplos de experimentos mentais de Frankfurt o autor pretende 

apresentar um modelo compatível sob dois aspectos com vistas a mostrar que a 

responsabilidade moral possa ser preservada em ao menos em um deles. Pode-se dizer 

que em um primeiro aspecto a liberdade da vontade, enquanto possibilidade de fazer de 

outro modo, seja falsa e que o determinismo do modo como sustentado por Peter van 

Inwagen em seu argumento do consequente, seja verdadeiro. Sob o outro aspecto de sua 

teoria, mantemos o tipo determinismo do argumento do consequente como verdadeiro, 

porém, de modo compatível (apenas) com a responsabilidade moral que igualmente é 

verdadeira, temos então, uma posição semi-compatibilista.  

 A teoria de Fischer, podemos dizer, busca dar uma resposta a questão da 

possibilidade de responsabilidade moral diante da impossibilidade de fazer de outro 

modo, ou sequência alternativa, na medida em que a dependência da primeira em 

relação a segunda não poderia mais ser amparada diante dos experimentos mentais, os 

casos Frankfurt. Não sabemos se o determinismo é verdadeiro, mas depois dos 

experimentos sabemos que não podemos mais confiar no PPA, a análise do condicional, 

sendo ela refinada ou não. Com base nisto, Fischer busca nos dar novas perspectivas 

sobre que tipo de controle deve ser exigido para a responsabilização moral. Vejamos a 

seguir quais são então os tipos de controle que estão envolvidos na ação para o autor. 

Segue seu exemplo ilustrativo:  

Digamos que você está dirigindo um carro e que ele está funcionando 

normalmente. Queres ir a uma cafeteria, então guia o carro para a direita 

(para estacionar o carro). Sua escolha foi baseada em suas próprias razões de 

um modo normal, e a direção funciona normalmente. Tens aqui um tipo de 

controle dos movimentos do carro – tens o controle de “direcionamento” do 

carro para virar para a direita. [...]. Suponha que não existiu nenhum ‘ fator 

especial’- isto é, nenhuma deficiência psicológica, lesão cerebral, desordens 

neurológicas, determinismo causal, e assim por diante. E imagine (como 

acima) que a direção do carro não está quebrada, você tinha sob seu poder (já 

a priori em sua real decisão de virar à direita) seguir em frente, virar à 

esquerda, e etc. Isto é, exercestes o controle de direcionamento para virar à 
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direita, você presumivelmente (a parte de qualquer consideração especial) 

possuía liberdade de ter escolhido e fazer de outro modo; você tinha ‘controle 

regulativo’ sobre os movimentos do carro (FISCHER, p.56,57). 

 Bem, parece claro que diante dos experimentos mentais de Frankfurt, o tipo de 

controle que exercemos seria apenas o de direcionamento, o poder de realizar a única 

ação disponível e consequentemente retiramos da agente o poder de fazer de outro 

modo. O tipo de controle do agente que envolve a possibilidade alternativa é aquele 

cujo as instâncias metafísicas de ramificações causais permanecem em aberto, o 

controle regulativo. (FISCHER, 2007, p.57). Podemos claro imaginar os dois cenários, 

mas somente em um deles o agente é responsável intuitivamente, o cenário em que ele 

têm as opções em aberto de virar à esquerda ou à direita, ou parar, etc. Mas, Fischer 

argumenta que para a responsabilização moral somente o controle de direcionamento é 

exigido, mas com ressalvas. Sigamos adiante para o que os autores (Fischer e Ravizza) 

compreendem como aspectos e condições inerentes aos agentes à responsabilização 

moral. 

  

III.7 O Controle do Agente e seu Mecanismo: Sensibilidade à Razões. 

 Martin Fischer e Mark Ravizza na obra Responsibility and Control : ATheory of 

Moral Responsibility   buscam fornecer uma teoria que seja capaz de sustentar as 

condições em um agente pode ser considerado moralmente responsável por “suas ações, 

omissões e consequências de suas omissões” (FISCHER;RAVIZZA, p. 28). 

 Como temos visto as condições necessárias em um âmbito ‘externo’ ao agente 

envolve apenas que ele tenha controle de direcionamento e não o controle regulativo 

(possibilidades alternativas) contudo, os autores refinam os critérios de modo que o 

controle exigido tenha condições satisfeitas na medida em que as decisões sejam 

tomadas no próprio mecanismo do agente. Em uma situação hipotética tomada como 

exemplo, é citado Jones, que talvez em busca de serviços de hipnose para parar de 

fumar termina por ser hipnotizado (sem o seu consentimento) para soquear a pessoa 

mais próxima assim que ouvisse seu celular tocar. Ora, Jones não possuía, possibilidade 

alternativa para fazer de modo diferente, não possuía controle regulativo, porém, não 

podemos afirmar que ele possuía o controle de direcionamento em um sentido 

apropriado (FISCHER; RAVIZZA, 1998 p. 35). 
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 Situações inapropriadas, em geral, são aquelas em que relevantem ente a ação do 

agente (ou sua omissão) não pertence propriamente a ele. Temos em mente fatores 

como, fortes compulsões, manipulação cerebral, lavagem cerebral, fobias 

incontroláveis, compulsões incontroláveis, vícios (certos tipos) em drogas, ou coerções. 

Há significativa necessidade de visitar o processo causal do desenrolar da ação, estes 

fatores podem ser fatores decisivos para limitar e ameaçar o nosso uso ordinário para 

‘controle’ (FISCHER; RAVIZZA, 1998, p.35-36). 

 Quando estes fatores mencionados acima se tornam preponderantes no processo 

de deliberação do próprio agente, quando o mecanismo pertencente ao agente não 

operou com base em suas próprias razões, independentemente de ‘possuir’ controle 

regulativo ou controle de direcionamento, sua decisão, ação ou omissão, não pode ser 

imputada moralmente. Mesmo que uma pessoa hipnotizada para optar por A em vez de 

B venha a refletir e deliberar sobre a escolha em que ele acredite ser fruto de sua 

deliberação (e não da hipnose), que tenha sido ‘sua’, ela não foi sensível as razões de 

maneira adequada. Isto é, ela não ponderou efetivamente sobre sua escolha com base 

em sua ‘ sensibilidade a razões ‘ ( reasons-responsiveness).  

Afirmamos que um meio bastante útil de abordar a responsabilidade moral é 

trocar o foco da atenção sobre o agente e suas propriedades e focar no 

processo ou ‘mecanismo’ que de fato o levou a ação […] Como 

apontávamos, o agente nos casos de estilo Frankfurt  não poderia ter feiro de 

outro modo e portanto não tinha ‘sensibilidade a razões”. Mas é crucial ver 

que nestes casos o tipo de mecanismo que atua é sensível a razões […].   

(FISCHER; RAVIZZA p. 36). 

  Como visto, é o mecanismo que opera as escolhas e ações do agente e não o 

agente em si mesmo que deve ser considerado em uma abordagem da história causal 

real (e não alternativa) de sua ação para definir sua responsabilidade moral ou não28. O 

                                                           

28 James Taylor em seu artigo de revisão e comentário bibliográfico (2001) da obra de Martin Fischer e 

Mark Ravizza (A Theory of Moral Responsibility, 1998) expõem em um exemplo algumas situações 

hipotéticas  em que intuitivamente a ação operaria com base no mecanismo do próprio agente sem 

possuir, no entanto, responsabilidade por ela. Em um dos casos, trata-se de um demônio vil que manipula 

o sistema de sensibilidade moderado do mecanismo de uma agente convencendo-a  cometer atitudes que 

ele deseja. Assim, mesmo que o demônio pareça interferir no mecanismo ele também a convenceu que ela 

é responsável por suas ações, pois opera com seu próprio mecanismo, sem que ela tenha consciência de 

que foi manipulada. Assim, ela opera com base nas próprias razões, possui controle de direcionamento 

(em ignorância disto) é sensível a razões de maneira adequada e permanece não responsável. Taylor crê 

que a teoria de abordagem via mecanismo é, ainda, incompleta e não oferece aplicação a todos os casos, 

ao menos intuitivamente.  
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autor nos apresenta ao menos dois tipos de sensibilidade as razões as quais o agente 

poderia possuir para ser imputado, a saber, sensibilidade a razões ‘fortes’ e ‘fracas’ (a 

abordagem de sensibilidade a razões moderadas será vista adiante). Começaremos pela 

primeira. Assim, o mecanismo é considerado fortemente sensível a razões quando 

satisfaz algumas (três) condições: (a), o mecanismo realmente deve operar em uma ação 

com base em razões que o agente reconhece com relevantes para deliberação, digamos, 

razões k, no sentido em que k, (b) que seja um conjunto de razões suficientes para fazer 

de outro modo em que (c) é possível fazer de outro modo se o agente escolher fazer do 

outro modo (FISCHER, RAVIZZA, 1998, p. 41). 

  Porém, mesmo que agente preencha estas condições que condizem com a 

categoria de ‘fortemente sensível a razões’, quando opera, eventualmente, pode ter 

algumas falhas em seu mecanismo deliberativo e comprometer a universalidade da 

exigência ‘fortemente sensível’ – ao menos nestes três casos. No primeiro, caso não 

haja conexão entre as razões que o levam a agir e as razões que ele reconhece como 

‘suas’ ocorre é o tipo de falha chamamos de ‘falta de receptividade a razões’. Em um 

segundo caso, quando o mecanismo não é afetado pelas razões, não reage a razões, o 

agente reconhece as razões como suficientes e que o levariam a agir, porém, não é capaz 

de agir em conformidade a estas razões. Esta concepção seria ao equivalente a noção de 

fraqueza da vontade. E, por último, temos um subtipo da condição anterior, mas, 

aplicada a dificuldade de agir em conformidade com a escolha (após ter sido feita com 

base em razões que reconhece como ‘suas’). A falha consiste em não agir com base na 

decisão enquanto motivadora à ação pelas razões que identifica.  

Assim, dizemos que “se nenhuma destas falhas ocorrem em uma sequência alternativa 

(e o mecanismo estava operando) então, a operação real do mecanismo seria fortemente 

sensível a razões” (FISCHER; RAVIZZA, p. 42). 

 Contudo, a sensibilidade, igualmente, requer certa medida. O excesso de 

sensibilidade às razões não nos é exigido para responsabilização moral. Vejamos que 

em um cenário em que alguém possa estar mais suscetível a fraqueza da vontade (de 

agir ou decidir), ela pode ser responsabilizada sem preencher as condições exigidas na 

modalidade de ‘fortemente sensível’. Isto é, estaríamos propensos a agir com base em 

razões que não identifiquemos como verdadeiramente nossas devido à facilidade com 

que somos influenciados por elas e, mesmo assim, permaneceremos imputáveis 

moralmente. Como exemplo disto Fischer e Ravizza citam um tale em que Jennifer  
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possui um prazo limite para entregar um artigo. Este artigo necessita que ela dedique 

algumas noites para terminá-lo, porém, Jennifer também possui razões para sair de casa 

e ir assistir à final de basquete da cidade, onde seu time disputará. Não há conexão entre 

suas razões e sua ação, ela não se ‘identifica’ verdadeiramente com a opção de ir ao 

jogo, ela teria fortes razões para fazer o contrário sabendo que deveria ficar e trabalhar 

em seu artigo. As razões suficientes parecem ser incertas e até bastante contraditórias e 

por fraqueza da vontade ela opta por fazer algo que não deveria ser uma razão 

suficiente e, mesmo sem preencher os requisitos de ‘fortemente sensível’ ela permanece 

responsável por isso.  

 Vejamos agora a segunda ‘candidata’ para satisfazer as condições de 

responsabilidade moral acerca do mecanismo do agente, a sensibilidade fraca de razões: 

Talvez seja fácil de compreender a fraca sensibilidade pelo contraste desta 

visão com a sensibilidade forte. Sobre a exigência da forte sensibilidade, 

definimos o tipo de mecanismo e perguntamos o que aconteceria se 

houvessem razões suficientes para fazer de outro modo. Em contraste, a 

respeito da fraca sensibilidade, nós (de novo) definimos o tipo de mecanismo, 

e então, simplesmente exigimos que haja algum cenário possível (ou mundo 

possível) o qual existem razões suficientes para fazer de outro modo, o 

agente reconhece esta razão e o agente faz de outro modo (FISCHER; 

RAVIZZA, p. 44) 

 O agente considerado fracamente sensível a razões precisa de ao menos, em 

algumas circunstâncias algumas razões para fazer de outro modo29. Tomando 

novamente o exemplo de Jennifer, considere agora que em seu processo de decisão 

(com seu próprio mecanismo) ela terá de decidir entre ficar em casa e terminar seu 

artigo ou ir ao jogo de basquete de seu time, porém, com uma nova condição: ela terá de 

pagar mil dólares para vê-lo jogar. Mesmo estando sujeita a fraqueza da vontade, ela se 

encontra em uma situação em que as razões para que ela não vá ao jogo, do que as 

razões para que ela vá, são evidentemente mais fortes do que são as razões para que ela 

fique em casa. Existem, em alguns casos ao menos, cenários em que as razões são 

possivelmente suficientes para realizar o contrário, mesmo que haja fraqueza da 

                                                           

29 O sentido de mundos possíveis aqui deve ser compreendido enquanto espaço lógico de possibilidades 

em uma experiência fenomenológica, digamos que a deliberação, com base em razões apropriadamente 

pertencentes ao agente, exige que cenários alternativos de ação possam ser ao menos pensados como 

possíveis sem com isso requerer que efetivamente eles sejam possíveis. Não há um comprometimento 

metafísico forte. 
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vontade, ela permanece responsável pois tinha alguma razão para não ir e age de acordo 

com ela. Portanto, parece plausível que o agente fracamente sensível a razões possa ser 

considerado como responsável por suas ações, nestas condições30. Parece que, em certas 

condições, sempre existirá alguma razão para fazer de outro modo. (FISCHER; 

RAVIZZA, 1998, p. 45). 

 Em resumo vimos que o mecanismo sensível a razões de um modo forte, exige 

que o agente tenha um conjunto de razões suficientes para fazer de outro modo. Mas, o 

problema de fraqueza da vontade, a acrasia, compromete a relação de necessidade entre 

crenças e ação impedindo que este modelo seja ideal para responsabilidade moral. Por 

outro lado, o mecanismo deliberativo que é sensível a razões de modo fraco, exige 

apenas que o agente possua algum tipo de razão em um mundo possível que seja 

suficiente, ao menos em certas circunstancias, para que o agente possa fazer de outro 

modo se decidir fazer. Entretanto, como veremos a seguir, também o sentido fraco pode 

estar sujeito a não abranger casos em que o agente não satisfaz as condições requeridas 

pelo mecanismo sensível de modo fraco e permanece responsável. Sigamos então com o 

modelo de mecanismo sensível a razões considerado por Fischer razoável para a 

responsabilização moral, a saber, o mecanismo sensível a razões moderado.   

 Imagine que Vera possui movimentos involuntários devido ao estresse pós-

traumático. Durante o jantar, junto à mesa, voluntariamente ela pega um prato de louça 

de valor inestimável (por ter pertencido a sua avó) e sua contração provocada pelo 

estresse faz com que ela o derrube, se estilhaçando em mil pedaços, involuntariamente. 

Pensado neste exemplo como pertencente as exigências de mecanismo sensível fraco, 

vemos que em um mundo possível, Vera pega um copo de plástico ao invés do prato 

(possuindo razões suficientes para isso: não quebrar o prato de louça) e seu ‘tique’ não 

provoca a quebra da relíquia, mas apenas um pouco de suco sobre o tapete. Ora, nos é 

evidente que Vera não é responsável pela quebra do prato, mesmo que em um mundo 

possível ela possuía as razões adequadas para tal, para não o quebrar. O mecanismo 

                                                           

30 Um detalhe importante sobre a teoria de sensibilidade a razões é o fato de que existirão casos que será 

necessário recorrer as condições antecedentes ao agente, com vistas a verificar sua responsabilidade sobre 

seu mecanismo na ação, o rastreamento  (tracing) da causalidade envolvida no mecanismo deve ser 

levado em consideração. Um exemplo clássico é o caso de alguém que gosta de beber socialmente, por 

vontade livre, do modo ‘normal’. Mas, tendo extrapolado os limites aceitáveis de consumo, perde o 

controle sobre seu mecanismo deliberativo e é incapacitado de reagir a razões de modo apropriado.  No 

exemplo, o agente em questão, embriagado, atropela uma criança e mesmo sem ter sua capacidade de 

sensibilidade a razões ele permanece responsável por sua ação, algo que ele poderia ter controle de 

direcionamento anteriormente a perda de sua  (FISCHER; RAVIZZA, 1998, p.48-50). 
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sensível e receptivo as razões de modo apropriado não nos parece tão apropriado assim. 

(FISCHER; RAVIZZA, 1998, p.63). 

 Resta, por fim, uma terceira opção para um critério de mecanismo sensível a 

responsabilização moral, o mecanismo sensível a razões moderado. O mecanismo em 

questão deve agora acrescentar uma nova condição ao mecanismo fracamente sensível. 

Ora, o problema do exemplo de Vera é que a razão que ela faria de outro modo, em um 

cenário possível, não é a razão a qual podemos chamar de intencionalmente apropriada. 

Derrubar o copo de plástico no tapete não é uma razão sensivelmente e receptivamente 

intencional para conectar a razão de não querer quebrar a relíquia com sua ação de 

derrubar o copo, nem muito menos parece algo sensato e racional a se fazer. Logo, os 

termos em que concordaríamos sobre a responsabilização efetiva é a que ocorre 

mediante o mecanismo sensivelmente moderado do agente. Neste caso, não bastaria 

apenas que a agente tivesse alguma razão para fazer de outro modo, e que esta razão 

seja identificada como sua em um cenário real do desenrolar causal, ela deve, portanto, 

acrescentar a razoabilidade e intencionalidade de maneira receptiva a razões adequadas.  

 Em outras palavras, queremos saber se (quando agindo sobre o 

mecanismo real) ela reconhece como razões que se encaixam, ver o porquê 

uma razão é mais forte do que a outra e entender como a aceitação de uma 

razão como suficiente implica que uma forte razão seja também suficiente. A 

fim de que o agente seja moralmente responsável por sua ação então, o real 

mecanismo que opera em sua ação deva ser ao menos ‘regularmente’ 

receptivo a razões.  (FISCHER; RAVIZZA, p. 71)  

 De modo bastante claro, vemos que a exigência da posição apresentada pelos 

autores prevê um padrão racional e moral de comportamento para a responsabilização 

moral. Ter razões coerentes para agir de outro modo é um adendo que deve somar a 

ideia de que a razão que o leva a agir pertence propriamente ao agente, que ele a 

reconhece como sua e que reage a ele de maneira intencionalmente racional e moral. 

Todas as exceções heterogêneas (não estar sob hipnose, não ter um dispositivo 

implantado em seu cérebro, não ser manipulado, não ser enganado, não estar sob forte 

compulsão, não ser coagido, não ter graves lesões no cérebro, etc.) de agentes morais e 

racionais maduros, em geral, expressam falhas no mecanismo moderadamente sensível 

a razões. Elas não comportam reações regulares a algumas razões que sejam 

apropriadamente pertencentes ao agente, que ele as reconheça como suas, (ou ainda que 

não sejam intuitivamente confusas, ilógicas e incoerentes) e que sejam suficientes para 
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agir de outro modo em um cenário alternativo (mundo possível) assumido ao menos 

fenomenologicamente. Mesmo que o determinismo seja verdadeiro e incompatível com 

a liberdade de fazer de outro modo (controle regulativo) ele pode ser compatível com a 

responsabilidade moral mediante o controle de direcionamento. 

 O semi-compatibilismo apresentado por Fischer e Ravizza contempla respostas 

substancialmente refinadas aos desafios propostos pelos exemplos tipo Frankfurt sem 

que o PPA seja necessário para a responsabilização moral. A ideia de uma sequência 

real causal sustentando a possibilidade do controle de direcionamento como condição a 

responsabilidade moral nos parece suficientemente razoável para salvaguardar a 

responsabilidade moral mesmo que a liberdade de fazer de outro modo seja falsa. A 

concepção  sobre o mecanismo sensivelmente moderado a razões do agente diferencia-

se dos desejos de segunda ordem (de Frankfurt) de modo que não é apenas a vontade do 

agente envolvida na ação que merece atenção para averiguar sua liberdade ( e pouca 

relevância sobre se o agente merece ou não ser imputado), mas, para Fischer todo o 

processo causal real relevante (e não alternativo) que leva a decisão e a ação que deve 

ser averiguado para que preencha padrões de condições ‘normais’, ‘morais’ e ‘ 

racionais’ em que se encontra o agente e seu mecanismo deliberativo incluindo a 

vontade do agente no processo de decisão de direcionamento. A proposta de mecanismo 

moderado, como condição a responsabilidade moral, é capaz de abranger tanto os casos 

de ação, omissão quanto os de negligência se o agente em um cenário alternativo 

(fenomenológico e hipotético) tenha razões para fazer de outro modo e se ainda estiver 

somado a isto a não interferência ou causação, omissão ou negligência através do 

rastreamento (tracking) em uma sequência real independentemente da liberdade da 

vontade ser verdadeira ou não. De modo geral as questões externas ao agente em um 

escopo metafísico forte (possibilidade alternativa) parecem irrelevantes em detrimento 

das condições necessárias internas (mecanismo) para a responsabilização.  

 

IV. Strawson: Mente e Cérebro, ‘Vácuo’ e Regresso Causal 

  Nesta seção iremos expor (i) a visão de Galen Strawson acerca do determinismo, 

(ii) o significado de sujeito da experiência e (iii) a relação entre sujeito da experiência e 

eventos cerebrais. A discussão central foca na visão tradicional defendida por 

Honderich em seu livro A Theory of Determinism, The Mind, Neurocience and Life-
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Hope, (1998) sobre tudo os pontos em que Honderich argumenta a compatibilidade 

entre determinismo com a liberdade da vontade apoiada em uma visão de que o 

reducionismo fisicalista de eventos ocorridos no cérebro poderia comportar uma posição 

um tanto excêntrica indeterminista da vontade e ação de um agente com base no 

indeterminismo quântico.  

  Assim, como fora visto na análise dos casos deterministas e indeterministas de 

Fischer sob a luz dos experimentos mentais de Harry Frankfurt, nos é importante revelar 

ao leitor o posicionamento de Galen Strawson sobre o papel (irrelevante) do 

determinismo e indeterminismo para a responsabilização moral quando confrontado 

com o argumento básico o qual pretendemos abordar. 

Vejamos agora, o que é que Strawson trata acerca de Honderich sobre os processos 

causais ocorridos no cérebro,  “Ele [Honderich] leva em consideração o fato de que 

estados mentais são parte da realidade última, e que o fisicalismo reducionista não é 

ilusão, devido as concepções atuais da física”. (STRAWSON, p.4). Vejamos ainda que, 

sendo assumido um fisicalismo reducionista da parte de Honderich, isto é, que estados 

mentais (que supostamente guiam nossas ações) possam ser reduzidos a eventos físicos 

e psicomotores de nosso cérebro, que a experiência de primeira pessoa ou estado 

fenomenológico mantém uma relação direta com a atividade cerebral passível de 

monitoramento, no entanto, isto não nos parece útil ou suficientemente positivo para 

uma teoria da ação e responsabilização (STRAWSON, 1988, p.4). Porém, apesar de 

discordar do indeterminismo quântico e (com as razões que apresentaremos a seguir) o 

reducionismo mente cérebro proposto por Honderich, Strawson, de modo geral, 

compartilha da posição de que se o determinismo é verdadeiro, então, nosso 

entendimento comum acerca liberdade da vontade é impossível. Ainda, de antemão, o 

filósofo assume que selecionou partes da obra de Honderich as quais ele acreditou que 

mereciam consideração ou resposta. 

 A posição de Honderich, poderíamos dizer, assume um fisicalismo reducionista 

da relação mente-cérebro, contudo, rejeita a veracidade do determinismo (ao menos 

para a agência humana) devido a um processo indeterminista quântico que poderia 

ocorrer em momentos de decisão de um agente. Poderíamos então, chamá-lo 

indeterminista libertarianista.  Temos adiante um argumento libertarianista de agência (e 

compatibilista para os eventos do universo) reconstruído por Strawson para melhor 
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argumentar as razões que o determinismo, posto desta forma, não deveria ameaçar 

responsabilidade moral. Por determinismo é compreendido a tese de que  

(1) tudo que acontece (ou acontecerá) no mundo tem uma causa 

corrente (ou uma causa a ser iniciada) e consequentemente uma 

explicação, mesmo que seja uma explicação inacessível a nós […]. 

(2) A história do universo não poderia ter sido, ou ser, diferente.  

Uma objeção a (2) é a afirmação de que (2) se segue de (1) e que a 

alegação da seguinte forma pode ser verdadeira: 

(3) X foi, de fato, a causa para Y (no momento t) ; mas  

(4) X poderia igualmente ter sido a causa de Z em vez de Y (no 

momento t). 

Claramente, se (3) e (4) podem ser verdadeiras concomitantemente, 

então (1) não implica em (2). Pois se, (3) e (4) são ambos verdadeiros, 

então quando X ocorreu o universo alcançou o que devemos chamar 

de um ‘ponto de ramificação’: ou Y ou Z não teria ocorrido, contudo 

Y ocorreu de fato (STRAWSON, p. 5) 

 

 Porém, o argumento como exposto acima não é suficiente para obter sucesso na 

objeção de que poderiam existir pontos de ramificações causais e a história do universo 

poderia e pode ocorrer de modo diferente como pretendeu Honderich – segundo 

Strawson. O teórico [Galen] insiste que se (3) e (4) são ambos verdadeiros, e que (1) é 

verdadeiro sem que (2) seja verdadeiro, então, o acontecimento de Y em vez de Z é 

apenas uma hipótese e não a causa que explica o acontecimento de X como requer (1).  

 De maneira mais clara, dizemos que (1) não comportaria ‘pontos de 

ramificações’, ele (1) exige que exista apena a relação em que X implica Y (no 

momento t)31 e que, devido a definição de Honderich de ‘causa’ em seu capítulo de 

                                                           

31 Este ponto de tentativa de refutação ao argumento, ao menos em nossa visão, parece falhar, pois, 

parece que, requerer a invariabilidade de que causas X impliquem em Y (no momento t) é uma condição 

que satisfaz apenas (2) e não (1). A causação requer que existam causas para acontecimentos, contudo 

não quer dizer que as causas de um evento ou ação seja única para um certo tipo de acontecimento. 

Poderíamos replicar que queimar uma folha de muitas formas, por exemplo, com um fósforo, isqueiro, 

maçarico etc. muitas podem ser as ‘causas’ de um evento (tomado de modo mais abrangente) sem que o 
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abertura, o conceito de causação, seria, para Strawson, perfeitamente adequado ao 

entendimento do conceito de determinismo. É ressaltado ainda que o para Honderich 

mesmo se as teorias sobre o determinismo fossem verdadeiras, dado o conceito de 

‘causa’ ser compreendido como ‘compatível’ ao de ‘ramificações’  as teorias 

indeterministas permanecem possíveis a agência humana32. 

 Porém, na visão de Strawson, ambas as teorias são igualmente improváveis. Para 

ele, não é improvável que possam existir algo de modo incausado no sentido de 

indeterminado ou não necessitado(4), mas tal pressuposição, nos levaria a assumir que, 

até então, este tipo de causa se mostrou ser inverificável (posto que ela existiria apenas 

como contra fato) e, consequentemente, infalsificável. Ou seja, se não podemos 

conhecer um objeto que seja causa sui (indeterminação) então ele também não pode ser 

demonstrado como falso. E, igualmente, a noção de indeterminismo quântico colaborar 

para decisões ocorrendo no cérebro parecem ser mais inverificáveis e não falseáveis.  

Strawson não compactua com a visão de Honderich sobre as teorias quânticas  

providenciarem boas razões acerca da falsidade do determinismo devido ao fato de que 

não há clareza sobre como o mundo quântico funciona realmente e muito menos aporte 

teórico sobre o tipo de causação no macrocosmos (células nervosas). 

Ainda, complementa  Strawson que, 

Mesmo se a teoria quântica como atualmente formulada for incompatível 

com o determinismo, disto certamente não se segue que o determinismo seja 

falso. E vale a pena notar como o desenvolvimento atual da teoria do caos 

fornece uma ilustração dramática da maneira com a qual determinantes 

extremamente simples determinam o comportamento do sistema que podendo 

produzir o que se parece com o comportamento aleatório ( STRAWSON, p. 

5). 

                                                                                                                                                                          

acontecimento ‘queimar uma folha’ seja causado por uma única causa.. Muitas são as formas em que 

poderíamos elevar a temperatura de objeto, composto de certo material  para que ele entre em combustão. 

  

32 Alguns debatedores contemporâneos (como Robert Kane) têm defendido que o indeterminismo 

poderia ocorrer em um nível neuronal nos momentos de decisão de um agente. Esta ideia, inicialmente, 

ganhou força por conta do desenvolvimento da neurociência encontrar algumas relações diretas entre  

estados mentais (emoções, sentimentos, crenças, desejos) com os eventos que ocorrem em um nível 

neuronal. Supondo que  exista uma relação de identidade (e de implicação restrita) entre o estado mental 

X com o evento cerebral Y, teríamos uma posição determinista forte, porém, como saída a esta visão 

reducionista alguns têm se apoiado na suposição de que a aleatoriedade de partículas quânticas  ocorrendo 

no momento de decisão do agente poderiam corroborar com a defesa da vontade livre, isto é, negando o 

determinismo causal de relações físico-químicas do cérebro.  
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 Podemos argumentar que Strawson parece bastante correto em frear o 

entusiasmo precoce de libertarianistas em relação a ‘liberdade da vontade 

indeterminada’. Parece que o tipo de suposição que indeterministas se valem é o tipo 

que envolve passar o ônus da prova para aqueles que se posicionam contra sua defesa 

incompatibilista. Não saber como o mundo de partículas quânticas funciona realmente, 

não quer dizer que elas devam possuir propriedades do estilo causa sui, e, muito menos, 

que elas possam em um nível microcósmico atuar em um mundo macrocósmico das 

células neuronais. Querer que os outros provem a inexistência destas propriedades e 

funções é uma espécie de falácia que apela a questão no debate. Como premissa auxiliar 

a este argumento, ainda teríamos o fato de que teorias sobre caos (indeterministas) 

podem similarmente atuar como sistemas determinísticos em que uma simples mudança 

na situação inicial deve implicar em desenvolvimentos determinantes que apenas em 

semelhança se aproximam do comportamento aleatório. 

 

IV.1 Mente e cérebro ou a relação psico neuronal 

 Ainda sobre Honderich, o autor comenta que sua defesa sobre a relação mente-

cérebro deve adotar certa, digamos, simetria. Isto é, os estados mentais (conscientes) 

poderiam ser localizados em algum lugar do cérebro em certas áreas e que, em outros 

momentos quando não ‘conscientes’, não. Deste modo, é importante relatar que 

Honderich afirma uma íntima relação que permite explicar a motivação para uma ação 

por meio de certos eventos mentais como crenças, desejos, e que poderia ser descrita em 

termos físico científico. Em suma, poderíamos dizer que há uma concepção fisicalista 

da ação que nos permitiria dar menos peso (embora não as exclua) as explicações 

meramente mentais (subjetivas) aliada a observação direta (objetiva). 

  Por exemplo, uma ação pode ser causada pelo disparo de uma rede neuronal y, 

sendo que, no individuo z, corresponderia a um estado mental x. Esta possibilidade de 

descrição seria, para o comentador, uma teoria negativa sobre a relação entre mente e 

cérebro na medida em que não haveriam outras teorias que comportassem melhor 

explicação. Isto é, ela nos diz que esta relação deve ser verdadeira porque as outras são 

falsas (STRAWSON,1988, p. 7-8). 

 Strawson no entanto, não está convencido da veracidade da posição defendida 

por Honderich e faz objeções no sentido de que o autor só estaria, até então, fazendo 
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conjecturas de uma ‘mera estrutura’ e que, portanto, o problema permanece ‘intratável’, 

e que, devido a isto  

 Os recursos descritivos explicativos de nossa concepção atual da física 

simplesmente não conseguem se conectar de alguma forma com o fenômeno 

do caráter qualitativo ou fenomenológico intrínseco dos estados conscientes. 

Honderich sugere que uma concepção correta do físico não deve excluir o 

mental (consciente). E isso parece a coisa certa a dizer. Mas, como as coisas 

estão no momento, é uma declaração de fé, não algo que avança nosso 

entendimento de qualquer forma. Permanece o fato de que temos duas 

perspectivas descritivos explicativos fundamentalmente diferentes sobre as 

coisas, e absolutamente nenhuma ideia de como elas se conectam ( 

STRAWSON, p.8) 

 Este tópico, argumentaremos, é um ponto extremamente promissor em questão 

de aparato conceitual para a desarticulação do necessitarianismo causal, ou 

determinismo de causação de futuro único em relação a eventos ocorridos no cérebro. A 

falta de evidências científicas que endossem uma visão em que mente e cérebro possam 

contar com uma relação direta e verificável nos daria um lugar privilegiado para fazer 

pressuposições acerca da distinção qualitativa entre ambos. Ora, se o cérebro não pode 

implicar em um estado mental correlato (como argumenta Strawson), o que nos 

impediria de afirmar que nossos estados mentais (conscientes, como prefere Honderich) 

mantém uma relação indeterminada com os nossos padrões neuronais, no sentido em 

que a matéria do cérebro forneceria substrato para existência da mente e, 

concomitantemente, a mente forneça direcionamento e controle sobre o cérebro e 

consequentemente sobre o corpo e ações? Em nossa percepção, Honderich tentou 

defender um reducionismo fisicalista para gozar dos louros do indeterminismo quântico 

em favor de uma agência responsabilizável, porém, ao fazer isto, tem de demonstrar 

fisicamente como ambos se conectam e atuam. O que nos parece, até o momento, 

passível de dúvidas e disputas. Strawson por sua vez, propõe uma divisão qualitativa 

entre ambos sem, no entanto, defender uma divisão qualitativa para a atuação do 

determinismo para a mente e outra para o cérebro. 

 Pois, se o fenômeno de primeira pessoa (mente e consciência) nos é inacessível e 

inobservável para os padrões objetivos das ciências naturais, o que nos impede de 

pressupor ainda como verdadeiro, com base nesta distinção ontológica (apenas como a 

possibilidade), que somos capazes de fugir de uma relação determinística de nosso 
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ambiente físico externo e interno, não por uma medida (descabida) de apelo ao mundo 

quântico (físico) mas um apelo a fenomenologia da escolha deliberada 

(conscientemente) pela mente e que nos é paradoxalmente intimamente ligada ao 

cérebro e ‘independente’ e alheia a ele. 

 Tomando em consideração o argumento básico de Strawson, observamos que o 

está em questão, a saber, a verdadeira responsabilidade por nossos atos, independe da 

veracidade do determinismo ou da veracidade do indeterminismo. Se assumirmos que 

para sermos responsáveis por nossos atos, temos de ser responsáveis pelo modo como 

somos, então, temos também de ser responsáveis pelos critérios que usamos como base 

para a escolha do modo como somos, caindo em um regresso. Em um cenário aonde o 

determinismo é verdadeiro, não temos escolha verdadeira e portanto não temos 

responsabilidade verdadeira (aqui, o argumento básico nem entra em questão). Se  

invés, para inverter o cenário e salvaguardar a responsabilidade moral assumirmos que a 

liberdade da vontade é verdadeira e o determinismo é falso, como sugere Honderich 

acerca das decisões que tomamos indeterminadamente por conta do indeterminismo 

quântico, (o agente causa sui33 pareceria possível), mesmo que excluamos da questão a 

inverificabilidade e não falseabilidade desta tese, dado o argumento básico, não somos 

responsáveis pelo direcionamento (e liberdade?) que o indeterminismo quântico deveria 

proporcionar ao modo como somos. Vejamos que a suposição do indeterminismo 

deverá também supor que nossas ações não podem ser determinadas por nossas 

características psicológicas e, independentemente se podemos nos esforçar para moldar 

nosso próprio caráter, nossa personalidade (valores, crenças, ideais) não poderão 

                                                           

33Kadri Vihvelin tem argumentado sobre a irrelevância da iniciação causal para a atribuição de 

responsabilidade moral. Em um exemplo, Em seu artigo Libertarian Compatibilism (2000)  a 

autora cita um caso onde um adulto com habilidades em nado vê uma criança que é arremessada 

na água por malfeitores e que está se afogando. O salvamento está ao alcance do nadador que 

assiste a cena, está sob seu poder salvar a criança ou não, sem que ele tenha iniciado qualquer 

processo de causação, se apenas assiste passivamente, será de sua responsabilidade o 

afogamento. Com este exemplo, Vihvelin parece querer mostrar que as coisas que dependem de 

nós podem incluir fatores como negligência e desídia. Questões e argumentos apresentados por 

Paul Edwards e Galen Strawson podem ser atacados por esta abordagem Vihveliana. 

Poderíamos contra-argumentar no sentido de que não é necessário saber de onde vêm nossos 

desejos e impulsos inconscientes, ou os valores que utilizaremos como métrica as nossas 

decisões, desde que não sejamos negligentes e desidiosos ( se assim for possível)  com o 

controle que estes fatores exercem sobre nós, podemos responder moralmente sobre nossas 

ações e omissões. Assim como sugere Frankfurt, não tomar partido em nossos desejos, nossos 

desejos de segunda ordem, faz com que sejamos meros observadores das causas que nos 

movem.  
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garantir que as ações ocorram em sua decorrência. Dito de outro modo, por exemplo, 

nada garantiria que alguém em posse de um bom caráter seja capaz de cometer algum 

ato de vil. O indeterminismo não freia, como poderia se pensar, o regresso ad infinitum 

e, perplexamente, parecemos menos sob controle se comparado a um cenário 

determinista.  

 Portanto, Honderich não teria argumentado suficientemente convincente sobre o 

indeterminismo  (quântico ou não) fornecer uma base conceitual adequada a agência e 

que, o determinismo como fora formulado, não permite a compatibilidade com a 

liberdade da vontade. Em suma, as críticas se dirigem as precipitações argumentativas 

do autor, isto é, embora seja admitido que o indeterminismo deva possuir consequências 

distintas, o argumento de Hodenreich rapidamente pressupõe que devido a natureza 

racional e pensante de seres humanos, então, deve existir algo como o indeterminismo. 

Contudo, segundo Strawson, não há razões suficientes para acreditar que esta mesma 

pressuposição poderia nos levar a veracidade da responsabilidade moral do agente. Há 

um grande engano, segundo ele. Argumentar contra ou a favor não é necessário, como 

foi descrito acima, para sustentar a impossibilidade de ‘verdadeira’ responsabilidade 

moral; como é o caso do regresso causal.  

 

IV.2 A (im) possibilidade de verdadeira responsabilidade? 

 Antes que adentremos propriamente a exposição do argumento básico, faremos 

breves considerações sobre como o mesmo não apenas ameaça a responsabilidade moral 

diretamente, como também ameaça, indiretamente (porém, necessariamente) nossas 

noções mais basilares sobre liberdade da vontade e imputações legais e morais, e, 

posteriormente buscaremos tornar mais claro o que Strawson, nos termos do PVL, leva 

em consideração. O PVL como temos visto se organiza em uma estrutura argumentativa 

de dependência de ideias em cadeia. Logo, temos a ideia de (i) justiça legal (em um 

sistema democrático, por exemplo), por um lado, implicando em penas que envolvem  

certos tipos de punições, censuras, e imputações tais como pagamento de multas, 

privações parciais ou totais de liberdade, sanções, perda de direitos etc.. Por outro lado, 

a justiça legal também deve obrigar o estado a recompensar com bens e serviços como 

educação, saúde, moradia, empregos, alimentação com base em leis que representam a 

vontade do povo por meio de representatividade parlamentar ou ‘lutas’ sociais.  
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 Ainda, similar e paralelo a justiça legal temos, por sua vez, uma espécie de 

justiça social aplicada a relações morais e de costumes englobando tendências de 

comportamentos, estilos de vida, tradições religiosas, hábitos e emoções como culpa, 

ressentimento, vergonha, orgulho, indiferença, exclusão. A ideia de justiça social e 

justiça legal são ambas dependentes da veracidade da (ii) ideia de que todos os agentes 

que mereceram imputação de pena ou louvor detinham sobre seu controle a 

responsabilidade por seus atos, omissões e consequência destes. Aplicamos pena e 

louvor a um agente porque acreditávamos que ele poderia ter feito diferentemente do 

que fez, que nada e nem ninguém o forçou compeliu, coagiu, enganou, hipnotizou, 

drogou ou usou de dispositivos de controle mentais no momento de sua ação. A ideia de 

que ele possuía verdadeira responsabilidade por seus atos, depende (ao menos para o 

nosso senso comum), exclusivamente da veracidade da (iii) ideia de que o agente 

possuía liberdade para pensar, desejar, agir, omitir, o que fez. Acreditamos que 

podemos planejar nosso futuro, mesmo que de maneira incerta, acreditamos que 

podemos decidir entre escolhas que nos levam a caminhos distintos. Há uma relação de 

necessidade entre i, ii, e iii, eles são complementares entre si, embora sejam objetos 

distintos. Sem ii, não podemos ter i e sem iii não podemos ter ii. O que temos visto até 

aqui, por vezes, sugere que não precisamos de iii para obter i e ii, como no caso das 

teorias de Frankfurt e Fischer. Vimos também, que o determinismo ameaçando iii, 

perdemos ii e consequentemente i. Strawson tem consciência desta relação quando 

propõe seu argumento básico, ele adverte que:  

Se estamos a ser verdadeiramente merecedores de louvor e culpa por nossas 

ações, então, uma vez que nossas ações intencionais são necessariamente 

uma função de como somos, mentalmente falando, então devemos ser 

verdadeiramente responsáveis por como somos mentalmente, pelo menos em 

certos aspectos vitais. Devemos ser genuínos ‘criadores’ de nós mesmos e de 

nossas naturezas, pelo menos em certos aspectos. Mas a tentativa de 

descrever como poderíamos ser verdadeiros originadores de nós mesmos 

dessa maneira leva a autodefesa à regressão infinita (muito além de ser 

fantasticamente irreal): pois mesmo que se pudesse de alguma forma escolher 

como ser, e então provocar em si a mudança que se deseja, alguém, para fazer 

isso, já deveria ter existido antes dessa escolha, com um certo conjunto de 

preferências sobre como ser, à luz da qual se escolhe como ser. Mas então 

surgiria a questão: de onde vieram essas preferências? ( STRAWSON, p.10) 
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 Assim, sendo a ação de uma agente consequência do modo como ele é, 

mentalmente falando, em ao menos alguns aspectos, sua ação deve ser responsável 

conforme decorre sua escolha pelo modo como se é, mentalmente falando, ao menos em 

alguns aspectos. Aspectos mentais que devem aqui ser entendidos aqui como ‘ crenças, 

valores, preferências’, ‘personalidade’, etc. Ademais, se são estas as preferências que 

determinam a ação, para que sejamos verdadeiramente responsáveis moralmente por 

ela, estas, as preferências devem ter sido escolhidas por nós, tomando como critérios 

valores, crenças e preferências que motivam a escolha conscientemente, racionalmente, 

mentalmente falando, ao menos alguns aspectos. Contudo, o regresso não cessa e é ad 

infinitum de modo que ninguém possa ser verdadeiramente responsável por suas ações 

pelo fato de ninguém poder ser causa de si mesmo (STRAWSON, 1994, p.1). 

 A ameaça do argumento básico, como brevemente descrito acima, é que mesmo  

pressuposta em um cenário determinístico moderado, exigindo apenas que certos 

estados mentais determinem certas atitudes e que devemos querer ser responsáveis por 

estes estados se queremos ser responsáveis por nossas ações. Desde que assumamos 

como verdadeiras estas exigências (razoáveis), não podemos imputar responsabilidade,  

e, como i, ii e iii são dependentes entre si, como um castelo de cartas, retiramos uma e  

as outras desmoronam. Sem responsabilidade, não temos liberdade e nem justiça. Negar  

este cenário determinístico moderado e propor o inverso, o indeterminismo, como já 

visto, não nos ajuda com a solução deste desafio. Embora seja moderado a afirmação 

que temos algum controle sobre nossos estados mentais e nossas ações, em última 

instância o regresso impede que sejamos ‘verdadeiramente’ responsáveis.  

 Entretanto, filósofos têm argumentado que este tipo de controle exigido no 

argumento básico é impossível e desnecessário para que sejamos responsáveis e com 

justiça possamos imputar penas e louvores defendendo ainda alguma liberdade. Como 

veremos a seguir, Fischer e Clarke contestam o argumento básico como condição a 

responsabilização.  

 

IV.3 Respostas ao argumento básico: a megalomania do regresso causal 

 Em análise de argumento básico de Galen Strawson, o qual tratamos neste 

trabalho pelo conceito de  ‘regresso causal’, buscaremos expor, a seguir, propostas de 

análises dos teóricos Martin Fischer e Randolph Clarke sobre argumento básico que 
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intentaram em ao menos: (i) negar o regresso causal como condição a responsabilização 

moral, respondendo ao argumento básico e (ii) diferenciar minimamente relações 

causais determinísticas de relações indeterminísticas ou condicionais. 

  Mesmo que concordemos em geral com a tese de que devemos ser responsáveis 

por nossos estados mentais se quisermos ser responsáveis por nossas ações, teremos   

dificuldades para aceitar que o fato de seres humanos ao ordenarem suas ações com 

base em estados mentais não possam controlar, ao menos em alguns aspectos, seus 

estados mentais porque não puderam escolher com base em critérios os quais 

reconhecem como verdadeiramente ‘seus’ critérios por conta da exigência de que esta 

mesma métrica não estaria sob seu ‘controle ‘último’ já que eles parecem ter uma 

origem de uma fonte externa e antecedente ao do ‘próprio’ agente ao qual ele não foi 

responsável. Porém, esta exigência de Strawson parece demasiada para qualquer ser que  

habite ou tenha habitado o espaço e o tempo. Nas palavras de Fischer, o problema é 

colocado do seguinte modo 

 Se o determinismo causal é verdadeiro, então nosso comportamento é 

o resultado de sequências causais deterministas que começaram bem antes 

mesmo de nascermos. Já que não somos ‘ultimamente’ responsáveis por 

iniciar essas sequências, e já que nossas decisões e comportamento são os 

resultados necessários deles, não estamos ‘no final das contas’ no controle de 

nosso comportamento. Saul Smilansky tem uma frase agradável para o que 

ele considera ser a característica da determinação causal: o ‘mero 

desdobramento de dados’. Como nosso comportamento sob determinismo 

causal seria o mero desdobramento de dados, Smilansky conclui que o 

compatibilismo é ‘superficial moralmente’. O raciocínio parece ser o de que, 

como não temos controle sobre o início das sequências causais que 

causalmente exigem nossas escolhas e comportamentos, conclui-se que, da 

perspectiva de nosso controle, poderia facilmente ter tido origens diferentes 

daquelas sequências e, portanto, diferentes escolhas e ações. O locus de 

controle não seria ‘interno’ para nós, no sentido requerido; a partir de uma 

perspectiva que considera a possibilidade de origens diferentes das 

sequências, é inteiramente arbitrário ou uma questão de pura sorte que nos 

comportemos como realmente nos comportamos. (FISCHER, p.67). 

 Em resumo, em última instância, a responsabilidade última é possível apenas se 

o agente X é responsável pelo fator F que causa Y se, e somente se, F depende apenas 

do agente. Porém, Fischer não vê coerência neste tipo de argumentação. Um exemplo 

similar a este poderia ser o de comparar o argumento básico com o fato do sol iluminar 
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a terra como um fator que causa (enquanto condição) a existência de todos aqueles que 

consideramos agentes, logo, para que algum agente (ou todos eles) seja responsável, em 

última instância, ele teria de ser responsável pelos raios de sol. “Se trataria, pois, de uma 

exigência metafísica megalomaníaca” (FISCHER, p. 68).  

 Quem, em toda a história da humanidade, dado esta exigência espúria, pode ter 

sido responsabilizado por algo? O tipo de controle interno ao agente do modo como 

requerido e ameaçado frente a verdade do determinismo está autorizado a afirmar que o 

modo como somos, como nos comportamos, parece ser questão de sorte ou acaso e 

totalmente arbitrário se os acontecimentos do passado tivessem sido diferentes também 

seríamos diferentes e igualmente, não responsáveis. No sentido que se insiste, nunca 

fomos ou seremos a origem da fonte de nossas ações. Talvez possa parecer difícil 

sustentar a responsabilidade moral quando percebemos a questão por estes termos, mas, 

reparemos que nos é possível compreender as causas que nos antecedem por outro viés.  

 O fato de o sol brilhar parece ser uma causa que sustenta nossa existência como 

agentes, assim como igualmente o fato de nossos pais tomarem muito cuidado conosco 

durante a infância para que crescêssemos agentes maduros são causas que antecedem 

nossa existência e que não tivemos responsabilidade alguma, porém, o fato de fazermos 

aquilo que fazemos hoje não precisa ser entendido como uma consequência necessária 

destes acontecimentos (o sol brilhar e nossos pais terem cuidados conosco) mas, eles 

parecem ter fornecido as condições que tornaram possíveis a nossa existência enquanto 

agentes capazes de fazer escolhas e tomar decisões (FISCHER,2007, p.67-68).  

 O regresso de controle, ou regresso causal, sujeita qualquer evento e ação a uma 

causalidade antecedente de modo linear como poderíamos imaginar que dominós 

enfileirados cairiam. Podemos observar que até eventos naturais exigem da causalidade 

um conjunto de fatores para que se manifestem e não uma causa única como parece 

sugerir o regresso causal de Strawson. Se nos perguntarmos o que é preciso para haver 

uma tempestade, veremos que não há apenas uma causa, mas há um conjunto complexo 

de causas, e isto, não necessariamente, deve ser compreendido enquanto necessidade 

(no mesmo sentido que uma fileira de dominós caindo um atrás do outro), ele pode, ao 

contrário, ser entendido como condições de possibilidade. Assim, dado certo passado, é 

muito ou pouco possível que a tempestade ocorra, assim como o fato do sol nascer e 

nossos pais terem cuidado de nós, foram as causas que nos fornecem mais ou menos (e 

não determinantes extremos) a possibilidade de sermos como somos devido as 
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condições do ambiente a nossa volta e a capacidade de exercer certo controle sobre 

nossa agência; claro que podemos permanecer a insistir sobre de onde veem estas 

capacidades e estas habilidades, porém, não haveria mal algum concordar que elas 

possam ocorrer por sorte, acaso, ou algo que esteja fora do nosso controle. Mesmo que 

por sorte tenhamos todas as condições e habilidades para realizar uma ação, se não 

quisermos, não precisamos fazer. E isto parece ser suficiente para garantir a 

responsabilização moral, ao menos em alguns casos. Por outro lado, podemos não ter 

nenhuma das habilidades requeridas nem as condições externas nos favorecendo e 

permanecer desejando agir de tal forma. Não há negação da causalidade, não há 

incompatibilidade, há complexidade de causas fornecendo condições internas e externas 

para que nossos desejos causem ações, isto é, se desejarmos. Contudo, ressalvamos que 

Fischer  nos diz que 

Não suponho que eu tenha oferecido um argumento decisivo de que não pode 

haver diferença relevante entre o papel de condições causalmente necessárias 

e casualmente suficientes. Em vez disso, simplesmente apresentei algumas 

considerações que sugerem que a diferença pode não ser tão profunda e 

importante (neste contexto dialético) como alguns supõem (FISCHER,p.69). 

    A distinção entre tipos de causalidade, apesar de sua complexidade, em alguns 

casos, pode parecer claras e evidentes para nós. Existem fatos em que notoriamente 

evidenciamos que uma ação teve sua ocorrência graças a uma força que compeliu o 

agente ou que o forçou, talvez algo como um acidente de carro ou um empurrão. Outras 

causas, por outro lado, são mais sutis e difíceis de identificar como sendo do agente ou 

não, como o caso de uma situação ‘gatilho’ em que alguém em um estado de fúria 

provoca uma ação violenta (não sabemos exatamente se aquilo que provocou sua fúria 

estaria sob o seu controle de agir de maneira contrária). Ainda sobre outros casos, 

apesar de semelhantes, intuímos que a ação era inevitável mesmo que a causa tenha sido 

interna ao agente, como o caso de alguém que sofre de claras desordens psicológicas ou 

não consegue conter seus impulsos e compulsões (como o caso de vícios em drogas, 

cleptomania, esquizofrenia, etc.). O fato de que não sabermos exatamente como estas 

causas implicam em ações que ocorrem por extrema necessidade (de leis naturais) se 

distinguirem das causas que apenas nos fornecem habilidades e possibilidades (ou 

condições de possibilidades), as chamadas causas suficientes, é a brecha que o 

determinista se utiliza para afirmar que tudo deve ocorrer de maneira invariável e linear 

(como dominós em queda) e que fazemos estas distinções devido apenas a ignorância 
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parcial dos elos que envolvem o nexo de causalidade. Isto, provocaria a ilusão de que 

‘poderia ter ocorrido de modo diferente’, contudo, nos parece um tipo de generalização 

apressada, donde de um caso particular, universalizamos a todos os casos em geral. O 

fato de que um acidente ocorra, ou empurrão, depende de tantas causas suficientes para 

ocorrer quanto uma grande tempestade se formar. Causas e condições devem possuir  

uma rede gigantesca de eventos para que as ações (ou eventos naturais)  mais simples 

ocorram. 

 

IV.4 Premissa Oculta 

 

 Nesta seção continuaremos com a exposição de argumentos e posicionamentos 

contrários ao argumento básico. Proposto pelo teórico, Randolph Clarke, o mesmo 

afirma existir uma premissa ocultada por Strawson e que poderia ajudar-nos com a 

questão da responsabilidade. Para ele o argumento básico parece “bem pouco 

convincente” (CLARKE, p.12) já que o mesmo possuí a omissão de uma premissa 

chave que mostra que o passado anterior ao agente poderia fornecer razões  para que se 

cometesse uma ação e, igualmente, razões para que ele não cometesse uma ação. A fim 

de melhor contrapor a réplica de Clarke a Strawson, relembremos, em resumo, as 

premissas do argumento básico 

 

 

(i) Nada pode ser Causa Sui- Nada pode ser causa de si mesmo. 
(ii) A fim de ser verdadeiramente moralmente responsável por sua ação teria 

de ser causa sui ao menos em alguns aspectos mentais cruciais.  
(iii) Portanto, nada pode ser verdadeiramente moralmente responsável 

(STRAWSON,p. 5)   

 

 

 Como dito acima, se o que é exigido para a responsabilização moral é que o 

agente seja responsável pelo modo como se é mentalmente, Clarke admite que existiria 

uma possibilidade de frear o regresso. Em um exemplo ilustrativo, van Inwagem é 

citado pelo teórico como colaborativo. O caso se trata de um ladrão que pretende roubar 

a caixinha de doações de uma igreja. Ele planeja todo o percurso, os detalhes e a 

execução, porém, o que ocorre é que o ladrão se lembra de uma promessa que fez a sua 

mãe de levar uma vida honesta, sem roubos. O ladrão opta então por não roubar para 

manter sua promessa. Assim,  
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   Desde que o ladrão decidiu ser o responsável pelo modo como estava 

mentalmente (no momento em que decidia se roubava ou não) e, escolheu, 

então, deliberadamente não roubar, Strawson poderia argumentar que a 

decisão dependia do ladrão, somente se dependesse do ladrão o modo como 

ele estava mentalmente, então o regresso poderia cessar (CLARKE, p. 14) 

 

  Assim sendo, digamos que o caso que as crenças e desejos de nosso ladrão, 

digamos, CD, de não roubar a cesta de doações da igreja (CD~r), não tivesse ocorrido 

devido à dependência do ladrão de efetuar as CD de não roubar no lugar de CD em 

favor do roubo(CDr). O modo como ele estava mentalmente falando, suas CD em favor 

ou contra, não dependiam dele. Porém, este exemplo nos mostra que ele possuía (CDr) 

para ou roubo, como por exemplo, em razão de querer o dinheiro para comprar o que 

quisesse, bem como possuía crenças e desejos (CD~r) para não roubar, por querer 

honrar sua promessa, por amá-la, e não querer desapontá-la. Seria indeterminado que se 

(CDr)  ou (CD~r) ocorra, mas é sua decisão que deverá implicar (ou não) na ação de 

roubar, digamos ação R. Certos autores34 tendem a defender que 

 

Tais posições tipicamente implicam que, mesmo quando um agente executa 

uma determinada ação, porque ele está de determinada maneira, mentalmente 

falando, ele ainda pode permanecer tendo escolha sobre se está agindo em 

função de seu estado mental que é seguido pela realização dessa ação, e, 

portanto, ela é quem determina a maneira mental que deve executar essa 

ação. Tais relatos, então, tentam dissipar o tipo de confusão a que Van 

Inwagen confessa (CLARKE, p. 16) 

 

 É claro, que o modo como exposto acima implica que o passado anterior ao 

agente, mesmo um passado relevante, não é um fator determinante para que sua escolha 

esteja pré determinada. Pode ser que ele mesmo, o ladrão, não tendo controle sobre as 

crenças de seu estado mental, use como móbil de sua ação CD~r quando na verdade o 

que se passava em sua mente eram as CDr, ao menos em um cenário monológico isto é 

possível. Poderia que a ação R ocorresse por decisão independentemente do estado 

mental (CLARKE, 2005 p.16-17)  

 A premissa oculta neste caso se trata de substituir a premissa (ii) (A fim de ser 

verdadeiramente moralmente responsável por sua ação teria de ser causa sui ao menos 

                                                           

34 As posições deste tipo são sugeridas ou desenvolvidas por Kane (1996), Nozick (1981) e Wiggins 

(1973). 



78 
 

em alguns aspectos mentais cruciais), pela premissa que afirma que para ser 

verdadeiramente responsável por suas ações, deve depender do agente poder decidir 

suas ações independentemente de alguns aspectos de seus estados mentais (incluindo 

os quais ele não é causa) antecedentes a suas ações (CLARKE, 2005, p.19).  

 Estes estados mentais de crenças e desejos, não são de responsabilidade do 

agente, mas dependeria do agente, estaria em seu controle, em última instância, agir ou 

não com base neles. Clarke acredita que isto seria suficiente para frear o regresso. 

Digamos que a responsabilização moral é deslocada da ‘geração primeira’ de nossos 

estados mentais, para ‘ o controle de decidir agir com base neles’. Nos parece possível 

assumir, que o que o autor implica em sua tese, em sua premissa oculta, é que o fato de 

que estados mentais implicarem em ações, não significa que para todos os casos os 

estados mentais mantenham uma relação de obrigação com a ação, mas, parece ser o 

caso, ao menos em algumas ocasiões normais, que estados mentais mantenham uma 

relação de sugestões de ações e que ainda, nestes casos, permanecem as possibilidades 

de nega-las ou acatá-las.35  

   Contudo, como já vimos anteriormente com a análise de casos deterministas e 

indeterministas de Martin Fischer esta posição nos leva a uma concepção de agência 

tanto ou mais problemática que o regresso. Essa possibilidade de resposta não satisfaz 

completamente nossas intuições sobre responsabilização moral-como concordaria 

Fischer. Notemos que se é o caso de que não haja uma conexão entre R e as CD, e, se 

suas CD não dependem dele, e nem sua decisão estão baseadas em suas CD, ele parece 

ter suas ações no a mercê da ‘sorte’ ou ‘azar’. Sua decisão nos parece indeterminada no 

sentido de que é aleatória. Tanto ele ter CDr e decidir não roubar, quanto ter CD~r e 

decidir roubar parecem possíveis. O que causou sua decisão ?36 

 

A disputa pode ser resolvida, depois de tudo, somente atendendo a qual tipo 

do controle do agente a posição em questão assegura e que tipo do controle do 

agente é necessária para ter uma escolha sobre as quais as ações seguem de 

                                                           

35 Platão nas obras  Fedro  e Apologia regista que Sócrates era aconselhado por um Daimon a abster-se 

de certas ações, contudo, sempre dependia de Sócrates acatar ou não suas sugestões.  “Uma inspiração 

que me vem de um deus ou de um gênio da qual Meleto fez caçoada na denúncia.” (Apologia, 31 c-d). Se, 

independentemente de interpretações metafísicas desta entidade tomarmos como objeto de análise apenas 

o ‘conselho’, seja ele dependent of mind ou não, há ainda o espaço para creditar responsabilidade à 

Sócrates com base em sua escolha de acatar ou não o conselho. 
36 Fischer nos subcapítulos “determinismo ou indeterminismo?” da página 48 aborda o problema da 

causalidade envolvida na agência e suas problemáticas em relação a responsabilização moral. 
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um estado prévio, de tal maneira que alguém pode ser verdadeiramente 

responsável para essas ações. O argumento de Strawson não se importa com 

isso (CLARKE, p.17).  

 

 A grande dificuldade de explicar como crenças e desejos que antecedem as 

nossas ações podem, de algum modo, estar desvinculados das mesmas, isto é, sem 

necessidade, é que, devemos, obrigatoriamente postular um agente do tipo “agente 

causa sui”, 37   e como temos visto, é exatamente o tipo de agente que Strawson elimina 

a possibilidade de controle e responsabilidade através do argumento básico, o agente 

causa sui38 o agente que ignora o passado anterior a si. Porém, quanto as implicações de 

sua “premissa chave oculta” serem a postulação de um agente causa sui, sigamos agora 

com a problematização deste tipo de agência. 

 

 

IV.5 ‘vácuo’ causal como condição ao ‘Self ‘ ? 

 O modo como vimos acima, o posicionamento libertarianista indeterminista por 

van Inwagen e mencionado por Fischer deverá, invariavelmente, nos levar a uma 

afirmação de gap, vácuo, ou limbo causal onde nada que acontecesse anteriormente ao 

agente poderia implicar em uma decisão de escolha pré determinada ou determinada. 

Porém, como já visto, o indeterminismo não parece ser uma saída óbvia para a 

imputação moral, porém, para Martin Fischer, o vácuo como condição ao self e 

responsabilidade não é requerido.. Este tipo de causalidade muito comumente 

pressuposta em teorias da agência tanto por compatibilistas quanto por incompatibilistas 

( libertarianistas) é expressa por Fischer através de uma analogia envolvendo a imagem 

de uma linha. Em um viés determinista a linha vai de um ponto ao outro sem nenhum 

tipo de ‘corte’, assim dizemos que ela vá do ponto ‘a’ ao ponto ‘c’ sem que haja, por 

exemplo, alguma linha que vai do ponto ‘ a’ ao ‘c’ com um ponto de ‘vácuo’ (gap) entre 

os dois, digamos ponto ‘b’. Esta linha nos dá uma ideia ilustrada de como pensam os 

indeterministas e também os compatibilistas. Apagar parte da linha, eliminá-la, 

sustentar algum tipo de vácuo seria equivalente a ideia de possibilidade alternativa. 

                                                           

37 “As posições de agente causal são apresentadas por Campbell (1967), Chisholm (1966), Clarke 

(1993), o ' Connor (2000), Pereboom (2001, Chaps. 2 – 3), Rowe (1991) e Taylor (1966)” 

(CLARKE,p.17). 
 

38Existem outros filósofos que buscam sustentar a indeterminação da ação mais ou menos do modo 

como exposto acima por Clarke sem com isso postular o ‘agente causa sui’  ou ter de assumir ‘ sorte’ ou ‘ 

‘aleatoriedade’ que como sabemos, são supostamente empecilhos para a responsabilização moral, como é 

o caso de Kane.  
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Imaginar a sequência causal real sendo direcionada por um novo rumo ignorando os 

acontecimentos e eventos causais presentes no passado. A iniciação de uma causalidade   

tipo ‘ motor imóvel’. Nestes termos, presente e passado poderiam ter seus ‘pontos’ 

desconectados como um espaço de manobra. Porém, Fischer questiona se há real 

necessidade sustentar este ‘vácuo’ para imputar a responsabilização moral (FISCHER, 

2007, p.55, 62, 70).  

 Utilizando-se de outra metáfora para poder melhor compreender que a ausência 

do ‘vácuo’ ou ‘espaço de manobra’ presente na analogia da linha (a imagem 

determinista do ponto ‘a’ ao ‘c’ sem gap) é irrelevante para responsabilidade moral, que 

a s possibilidades alternativas (controle regulativo, para Fischer) não importam. Fischer 

nos sugere imaginar um cenário aonde uma imensa rodovia está sob trafego de tantos 

veículos que não há espaço entre os carros, não há controle regulativo algum para 

qualquer direção a não ser seguir a direção que segue o fluxo dos carros, na velocidade 

em que nos é permitida, há apenas o controle de direcionamento (seguir em frente). 

Claro que poderia ser dito que alguém é capaz de tentar virar para uma das direções, 

porém, ele permanecerá sem possibilidade alternativa. Não há vácuo e ainda sim, 

intuitivamente, ele permanece responsável por seguir o fluxo, por possuir o controle de 

segui-lo (FISCHER, 2007, p.62) 

 As dificuldades encontradas por conceber a causalidade da agência sem ‘ 

pontos’ ou ‘gap’, de um ponto de vista ontológico, tendo em consideração as analogias 

citadas acima, é que se o determinismo é verdadeiro, então, tanto ações humanas 

(incluindo, desejos, crenças, valores etc.) quanto fenômenos naturais, mantêm uma 

relação de identidade ou reducionismo. Em outras palavras, se o determinismo é 

verdadeiro ações e eventos seriam nomes distintos para uma mesma espécie de 

causalidade, a causalidade determinística e linear. A problemática visão de que nossos 

atos são tão previsíveis e determinados quanto fenômenos da natureza não possibilita 

que possamos iniciar causas de modo desprendido do passado anterior a nós. Em um 

exemplo radical, talvez, poderíamos imaginar um objeto que quando solto no ar, poderia 

ir para baixo ou não, por ser indeterminado que ele vá para alguma direção em qualquer 

velocidade, isto é, se eventos e ações são a mesma coisa e devemos ser livres por 

sermos indeterminados (causa sui) então, objetos também deverão ser indeterminados, 

o que é absurdo pensar.  
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  A suposição de um ‘eu’ (self) de um ente enquanto pessoa racional, responsável 

por suas ações por ser capaz de direcionar suas ações e detentor do poder de eliminar 

(ou ignorar) a ‘linha’ causal e criar um gap entre o presente e o passado é impossível 

quando tratamos ações e eventos em um mesmo patamar. Esta visão redutora de ações 

humanas a eventos para Fischer não é consensual ou livre de controvérsias como se 

pensa. Quando levamos o argumento do consequente em consideração, por exemplo,  

ele revela apenas que não temos possibilidades alternativas mas não que estaríamos pré 

determinados e impossibilitados de algum tipo de controle (FISCHER,2007, p.63). 

Vejamos ainda que o tipo de controle proposto por Fischer (de direcionamento) não 

requer ‘eliminar’ ou ‘ apagar’ a causalidade envolvida na ação:  

 Eu acho essa preocupação difícil de entender. Existem várias versões 

de “reducionismo” - sobre significado, explicação, metafísica e assim por 

diante. Este não é o lugar para abordar os vários tipos de reducionismo, ou a 

sua relação com a doutrina do determinismo causal. O ponto principal que 

desejo expor é que não é de todo claro que o determinismo causal implica 

qualquer tipo de reducionismo, obviamente isto problemático. Suponho que 

alguém poderia argumentar que o ‘eu’ ou ‘pessoa’ não pode ser composto 

inteiramente de eventos (amplamente interpretados) que estão dentro de uma 

rede causal determinista na natureza – mas o argumento seria, no máximo, 

controverso. A final, acho que não seria óbvio ou claro que o determinismo 

causal não deixa espaço para um agente ou indivíduo, no sentido em que 

somos consensualmente tais ‘eus’, ‘pessoas’ ou ‘agentes’ (FISCHER.p.63) 

 Como visto acima, a ideia de um ‘self’ ou  ‘eu’ controlador de suas ações de 

modo a distinguir-se de objetos ou eventos que ocorram na natureza, pode ser 

comprometida quando os processos de sua agência envolvem ‘alterar’, ‘apagar’, 

‘ignorar’ as causalidades envolvidas, principalmente em um cenário em que o 

determinismo é verdadeiro (ou mesmo que ele seja falso). Como dito antes, muitos 

teóricos contemporâneos têm tentado tornar claro como o fenômeno da consciência 

pode ser reduzido a matéria, mais especificamente, que o nosso cérebro está por detrás 

do fenômeno de primeira pessoa e que a capacidade conceber no ‘mundo exterior’ as 

ramificações de possibilidades alternativas não passaria de ilusão fenomenológica. 

Outros teóricos, entusiastas ansiosos pela liberdade, vêm na indeterminação quântica  

supostamente presente nas sinapses cerebrais, uma possibilidade de sustentar o ‘self’ 

indeterminado. Porém, sustenta Fischer, que isto não é tão simples de ‘demonstrar’ 

fatidicamente. Quando por exemplo observamos o que ocorre em nosso cérebro a fim de 
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investigar a relação do fenômeno de primeira pessoa em relação a matéria (tais como 

eventos), veremos uma imensa quantidade de células neuronais emitindo impulsos 

físico-químicos umas nas outras, mas não achamos nenhum ‘eu’, ‘self’ (ou acesso ao 

fenômeno de primeira pessoa) ou vestígios de sua agência (FISCHER,2007, p.64) 

 Ora, não se segue claramente que da descrição destes eventos presentes no 

cérebro podemos reduzir e relacioná-la para uma explicação dos fenômenos da 

consciência (mesmo sem saber exatamente o que a consciência é ou o que significa estar 

consciente). Com outra analogia, Fischer menciona alguém que esteja interessado no 

funcionamento do ‘fenômeno’ de uma televisão e desmonte seu monitor procurando 

identificar a relação de imagens com seus componentes, placas e eletrodos. Ele estaria a  

procurar no lugar errado, o fenômeno da exposição de imagens não pode ser encontrado 

na configuração de componentes, mas é através dos componentes que pode ser possível 

sua imagem (FISCHER, 2007, p.64). 

  Por outro lado, se assumirmos o ônus da prova, isto é, se admitirmos que, de 

igual modo, a falta de clareza e evidências sobre o funcionamento do cérebro em um 

nível celular não implica que os fenômenos da consciência não possam ser reduzidos a 

relação entre células (ou passível de descrição entre eventos, uma posição fisicalista, 

materialista), permaneceremos com a dúvida sobre como uma brecha causal neuronal, 

um ‘vácuo’ entre os eventos neuronais presentes no cérebro seja ele macro ou 

microfísico poderia nos ajudar a identificar a liberdade do ‘eu’, ‘ pessoa’ ou agente. O 

problema permanece em ambos os casos, aquilo que tomamos por uma ‘identidade 

responsável’ por sua agência causal não pode ser encontrado com ou sem o ‘vácuo’ que 

o determinismo parece não permitir existir (FISCHER, 2007, p.63). 

 Outro problema que mantém relação com este é a questão sobre uma aparente 

distinção ontológica entre seres passivos e ativos que poderia ser defendida como uma 

tentativa de análise para a responsabilização moral. Os primeiros seriam aqueles que são 

movidos pela causalidade, pela força da necessidade, mantendo-se apenas parte do 

processo causal diante dos acontecimentos. E os segundos, seres os quais imaginamos 

ser, são aqueles que movem a si mesmos não apenas de acordo com a necessidade, mas 

também pela sua vontade. Isto nos é um problema pois, igualmente, não nos é claro 

como nossa vontade pode ser, dada a verdade do determinismo, ativa em vez de passiva. 

Isto é, como ela escapa das relações causais que movem objetos e seres passivos se por 

assumirmos uma relação fisicalista (pela necessidade de afirmar a verdade do 
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determinismo) concordaremos que ações pertencem à mesma categoria que os eventos 

(passíveis de descrição de relações causais e necessidade). 

  Em nossas intuições sobre o senso comum parecemos facilmente distinguir 

alguém que dizemos ser passivo de uma relação daquele que dizemos ser ativo. Isto é, 

parece que a pessoa ativa toma de si mesmo sugestões de como deve agir e lidera 

através de suas próprias sugestões outras pessoas. No entanto, incompatibilistas 

poderiam simplesmente dizer que nosso senso mais ordinário da distinção entre pessoas 

e ativas não exclui a veracidade do determinismo causal, alguém pode ser ativo 

justamente por conta de sua existência (FISCHER, 2007. p.65).  

 Porém, por outro lado, se torna mais contra intuitivo tentar mostrar que alguém é 

mais ativo justamente pela falsidade do determinismo, isto é, o ‘eu’ que está 

fundamentado na brecha ou vácuo causal. Como alguém que move a si próprio, a sua 

vontade, não possui nenhuma relação com as causas que o antecedem? A ação, por si 

só, parece requerer condições antecedentes para sua efetivação, assim, por dedução, 

podemos incluir a vontade, passiva. Não é possível desejar um objeto sem ter condições 

para desejá-lo, digamos, ter antecipadamente conhecimento de sua existência nos parece 

absolutamente necessário. Não podemos desejar o que não conhecemos.  

  A intuição compatibilista nos soa mais interessante com a visão da veracidade 

do determinismo causal, ao que se refere a responsabilidade moral do que afirmação 

indeterminista de sua falsidade, pois, independentemente da veracidade, parece ser 

suficiente a responsabilização do agente que julgamos, ordinariamente, ativos. Isto é, 

“Existe uma ampla e compartilhada visão que responsabilidade moral requer que eu seja 

o iniciador de meu comportamento – que eu ‘comece’ a sequência que está em questão 

sobre certas consequências no mundo” (FISCHER, p. 65).  

 Mesmo assim, o autor reconhece que um determinista poderia continuar a 

insistir que mesmo esta iniciação não pertence propriamente ao agente, que ele não 

‘iniciou’ sua ação de maneira apropriada, esta insistência em defender que a iniciação 

de uma causa apropriada de ação humana, não necessita excluir o nosso senso ordinário 

sobre seres ativos e passivos. Os libertarianistas, por sua vez, parecem menos 

justificados em defender uma definição de iniciação apropriada – a iniciação que requer 

que haja um ‘vácuo’ entre o ‘eu’ e as relações causais pertencentes ao determinismo. 

Como visto acima não parece claro como o ‘eu’ poderia ser encontrado e justificado 
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caso haja realmente este ‘espaço de manobra’, então, não parece um problema que 

ambos os lados, libertarianistas e compatibilistas possam concordar que, 

independentemente da verdade ou falsidade do determinismo causal, há um tipo de 

iniciação (causal) que, em nosso senso mais comum, ‘pertence’ ao agente, mesmo que 

discordem como essa iniciação causal ocorra e que esta discordância implique na 

responsabilização ou não responsabilização do agente.  

 Ainda sobre o significado de ser ‘ativo’ ser distinto ao menos em algum sentido 

de ‘passivo’, o autor sugere que imaginemos uma cadeia de dominós colocados em 

vertical em uma sequência de certa distância um do outro, distância que é 

suficientemente próxima para que, assim que o primeiro dominó cair, cairá também o 

segundo, o terceiro e assim seguindo até o que o último caia. O evento da queda de 

dominós se refere exatamente o que compreendemos como uma passividade à 

causalidade. Notemos ainda que dominós não podem reagir nem pensar, não podem 

tomar decisões com base em suas crenças, desejos e volições. Por outro lado, o sentido 

ordinário de ‘ativo’ pressupõe todas estas capacidades que o dominó não possui. 

Pessoas são agentes ativos que não meramente sucumbem de modo linear a causalidade 

que o determinismo impõe do mesmo modo como dominós sucumbem. 

 Embora o que tenha sido dito sobre a distinção ocorrida no senso comum nos 

seja útil para a compreensão do uso ordinário, filosoficamente, as alegações de Fischer 

nos parecem insuficientes sobre como o que entendemos como ‘ativos’ nos torna 

autônomos ou independentes da causalidade linear que requer o determinismo. E, 

conjuntamente a isto, nos é enriquecedor perceber que a negação do determinismo, o 

indeterminismo, contém implicações que indagamos sua real utilidade e contribuição a 

imputabilidade moral.  

 

V. Robert Kane: A Responsabilidade Indeterminista 

 

 Kane têm dito que para melhor compreender o que ocorrido com a literatura nas 

últimas décadas de debate sobre o PVL temos que buscar entender o que significaria no 

debate em questão a compatibilidade da liberdade da vontade com o determinismo. Em 

geral, o compatibilismo advogado no PVL, além da verdade do determinismo incluem  

a liberdade de “restrição física, vícios ou neuroses, coerção, compulsão, controle velado 

ou opressão política” (KANE, p. 223). Estes posicionamentos, em geral, são restrições 
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que devemos estar livres para sustentar a ideia geral de ‘liberdade’ defendida por 

compatibilistas e, Kane, crê que libertarianistas (incluindo ele) poderiam conceder estas 

liberdades como possíveis de serem compatibilizadas com o determinismo, contudo, 

insiste que há ao menos um tipo de liberdade que não pode ser compatível – e a qual 

pretende defender. 

 A definição de liberdade que o autor não pode conceder compatibilidade ao 

determinismo se refere, mais especificamente ao “poder de ser o criador último e 

sustentador de seus próprios fins e propósitos”(KANE, p. 223), ou como temos 

abordado aqui. o conceito “regresso causal” necessário a responsabilização 

impossibilitado pelo Argumento Básico de Strawson. Assim, diferentemente, Kane tem 

uma nova proposta para o que o 

Recentemente no debate filosófico sobre o incompatibilismo da liberdade da 

vontade com o determinismo esteve focado sobre a questão se o 

determinismo é compatível com ‘ a condição de possibilidades alternativas’ 

(a qual eu devo chamar de AP) – a exigência de que o agente é livre, que ele ‘ 

poderia ter feito de outro modo’. Muitos argumentos incompatibilistas, tais 

como o ‘ argumento do consequente’ de Peter van Inwagen e outros apelam 

para AP. Críticos deste argumento ou negam que AP conflite com o 

determinismo ou negam que possibilidades alternativas são exigidas para 

responsabilidade moral ou a vontade livre em primeiro lugar. A meu ver, este 

litigioso debate sobre AP e incompatibilismo, tende ao impasse sobre as 

diferentes interpretações de ‘ poder39’, ‘ poder’40, ‘habilidade’ e ‘ poderia ter 

feito de outro modo’  (KANE, p. 224).41 

  Como resposta ao problema deste impasse, o teórico afirma que AP ( Alternate  

Possibilities ou simplesmente, Possibilidade Alternativa) por si só, não é uma base 

suficientemente robusta para fornecer compatibilidade e uma justificação sólida a 

responsabilidade moral. Como proposta a insuficiência de AP, Kane recorre ao que, 

segundo ele, foi um critério conceitual antigo que tem sido negligenciado pela literatura, 

a saber, a ‘condição última de responsabilidade’, ou UR (Ultimate Responsibility). Tal 

                                                           

39 ‘can’ 

40 ‘power’ 

41 Uma das maiores dificuldades sobre o PVL  é  a falta de congruência dos significados conceituais, isto 

é, o problema de que a cada tentativa de solução por parte dos teóricos, os conceitos envolvendo o PVL ( 

‘determinismo’, ‘vontade livre’, ‘AP’, ‘CDO’, ‘poder’) recebem distinções e diferenciações variadas. De 

modo mais claro, a variada gama de definições para os mesmos conceitos traz ao leitor, a cada proposta, 

uma possível nova solução e um novo problema 
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concepção, em linhas gerais, nos diz que para o agente que deseja “ser ultimamente 

responsável por uma ação,  [ele] deve ser responsável por nada além do que seja uma 

razão suficiente (condições, causa ou motivo) para ação ocorrer” (KANE, p. 224). Para 

tal responsabilização, a ação do agente deve ser explicada de modo suficiente por seu 

caráter e motivação somado as condições em que o mesmo se encontra.  

 Mais especificamente Kane sugere que em detrimento das escolhas do agente no 

passado e que o levaram a ‘moldar’  seu caráter, ele deve ser responsável, ao menos em 

partes, pelas motivações que o levaram a agir como agiu. Logo, é em virtude de seu 

caráter e a voluntariedade das ações que são movidas por suas próprias razões que o 

agente preenche as condições suficientes para a responsabilização, mesmo que o agente 

não seja totalmente responsável pelas escolhas que o levaram a moldar o caráter. Como 

sabemos, Aristóteles, em Ética a Nicômaco, poder-se-ia dizer, foi a grande fonte de 

inspiração para esta concepção da responsabilização moral. (KANE, 1971, p.224-225). 

 Sobre as possibilidades alternativas o autor poderia concordar com Frankfurt e 

Fischer que elas não são necessárias para a responsabilização para todos os casos, 

porém, diferentemente dos mesmos, Kane crê que em ao menos durante o período de 

autoformação do caráter de um agente elas devem ser necessárias como condição de 

possibilidade de UR., dito de outro modo, é preciso que ele seja capaz de realizar o 

contrário para que seja responsável por suas ações. Como ilustração, é relembrado o 

exemplo de Daniel Dennett sobre quando Martinho Lutero rompeu com a igreja 

romana. Na ocasião Lutero teria dito que dada situação ele não poderia fazer de modo 

diferente, pretendendo com isso dizer que dado o seu caráter não seria possível 

continuar integrando o corpo eclesiástico. Vejamos que ele desejava afirmar exatamente 

o contrário a ideia de que ele não seria responsável por não poder fazer de outo modo e 

com isso se eximir da responsabilidade, é claro que o que ele pretendia dizer era que 

mesmo não tendo alternativa possível, em decorrência de seu caráter, ele era 

responsável. Apesar disto, Kane crê esta situação a qual Lutero se viu impossibilitado 

de agir de outro modo se deve ao fato de que durante toda sua vida Lutero travou uma 

luta interior, uma luta a qual razões disputavam entre si as escolhas e decisões a serem 

tomadas, para que então, até aquele momento, seu caráter tivesse sido formado e ele não 

tivesse outra escolha a não ser romper com a Igreja Roma (KANE, 1971,p. 225.). Seria 

somente através de dilemas morais do tipo que envolvem conflitos entre razões e 

crenças enquanto motivações, é que poderemos de modo indeterminado (não 
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determinado) auto moldar nosso caráter e sermos responsáveis por nossas ações futuras, 

mesmo que neste futuro não possamos fazer de outro modo em função de nosso caráter.  

 

 

V.1 A Questão da Inteligibilidade 

  Diferentemente da implicação do argumento de Clarke e sua premissa oculta, a 

ideia de um agente causa sui de Chisholm, o gap ou vácuo causal criticado por Fischer 

da concepção básica de que o indeterminismo seria logicamente antagônico ao 

determinismo e, sendo o determinismo alguma forma (necessária, suficiente, aleatória,  

casuística, etc) de causalidade ele, o indeterminismo, seria então a completa ausência de 

causas e, como já visto, a ausência plena de causalidade pressupõe um evento ou ação  

cujo poder ‘mágico’ de se ‘auto gerar’ pertence a nós humanos racionais42. Contudo, 

para Kane há certa inteligibilidade inerente a questão que precisa ser melhor esclarecida 

uma vez que sua concepção de agência para a responsabilização envolve um processo 

indeterminista distinto. 

 A questão da inteligibilidade é um problema antigo acerca da oposição ao 

determinismo como indeterminismo. Esta posição, quando concebida como exposta 

acima (ausência de causalidade) é tão ou mais problemática do que uma concepção 

determinista, pois, se acaso uma ação humana venha a ocorrer de modo aleatório ou por 

acaso, não seria possível que a ação tivesse sob poder de seu agente e, portanto, o 

mesmo não seria responsável (KANE, 1971, p.227). 

  A distinção do autor que busca tornar cognoscível o conceito de indeterminismo 

como compatível com a responsabilização moral toma como pressuposto inicial a ideia 

de que  (i) uma ação poderia ter ocorrido de modo diferente do modo como ocorreu, 

independentemente do passado anterior ao seu acontecimento. Com base em (i)  

tomemos como exemplo uma situação em que o agente esteja em um processo de 

deliberação sobre onde passar seu período de férias. Colorado ou Hawaii são as opções 

disponíveis naquele momento e mesmo após a escolha de uma delas, digamos que o  

Hawaii, ele poderia ter escolhido o Colorado sem que com isso o passado anterior a sua 

                                                           

42 Immanuel Kant em Fundamentação da Metafísica dos Costumes chamou de ‘espontaneidade’ a 

causalidade movida por seres racionais. Tais seres teriam o poder de propriedades causas especiais em 

que são ‘ iniciadas’ sem ligações com as causas antecedentes(MIETH; ROSENTHAL, 2006)  
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escolha (seus desejos, emoções, crenças etc) tivesse de ser alterado. Esta concepção de 

escolha indeterminista parece estranha quando incluímos no exemplo a predileção pelo 

Hawaii e a escolha feita tivesse sido o Colorado(KANE, 1971, p.226). Este modelo 

indeterminístico parece nos levar a crer que a opção pelo Colorado, foi feita de modo ao 

acaso ou por acidente. Afinal, por que alguém escolheria algo oposto à sua preferência? 

Não nos parece um modelo razoável e racional de escolha. 

  Este modelo de agência têm sido chamada de Agente Causação, Causa Imante, 

Eu Transcendente, em geral, como dito acima, o agente ‘causa sui”. Kant teria sido um 

exemplo destas extravagâncias, para ele, o eu numênico se encontraria além das 

possibilidades do conhecimento, isto é, além do tempo e do espaço, o que de imediato 

suscita algum tipo de misticismo. Todos eles, de um modo ou de outro, acabam 

apelando para uma maneira de considerar o controle do agente para além das 

concepções usuais dos conceitos de causação, todos eles se valem do que é chamado por 

Kane de “fator extra”- um terceiro elemento nas configurações da causalidade. Em 

resumo, haveriam mais concessões metafísicas da causalidade que obscurecem o debate 

do que alguma solução de fato. Tais críticas de Kane coadunam com a visão de Ginet, 

Inwagen, para eles, a “solução” falha e permanece o problema da inteligibilidade 

(KANE, 1971, p.227). 

 

V.2 Kane: Indeterminismo e Responsabilidade 

 Como dito acima, para que a UR seja garantida os únicos eventos que não têm 

de estar determinados, ou melhor, devem ser indeterminados em nossas ações se 

referem aos eventos em que somos responsáveis por formar, por meio de nossas ações,  

a nós mesmos, chamado por Kane de Self-Forming Actions ou SFAs. Lembrando que o 

que se entendeu por indeterminado significa a capacidade de realizar uma escolha sem 

que com isso ela tenha sido definida anteriormente por qualquer estado de coisas do 

passado. A ação que forma o caráter poderia ter sido diferente do que foi na medida em 

que nenhuma causa a determinou por necessidade (KANE, 1971). Alguns destes 

eventos indeterminados podem ser aqueles os quais estamos muitas vezes indecisos 

“entre fazer a coisa certa ou agir por ambição, ou entre um forte desejo imediato e 

objetivos de longo prazo, ou quando somos confrontados com as difíceis tarefas pelas 

quais temos aversões” (KANE, p. 228). 
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  A explicação para que, em momentos difíceis como estes, sejamos capazes de 

tomar decisões de modo livre e indeterminado é sugerida pelo autor como sendo o 

resultado de um grande conflito no nível neuronal ao qual, supostamente movida pela 

necessidade de um equilíbrio, surge uma brecha, uma janela onde todas as 

oportunidades se abrem e todas as portas de causas diretamente implicatórias na decisão 

se fecham. Em sentido contrário, nas ações em que podemos chamar determinadas  

dizemos o oposto, isto é, as possibilidades se fecham e o que nos move são as razões, 

crenças e desejos previamente dispostas. Em mais um exemplo, nos é citado uma 

situação em que uma executiva de negócios está a caminho de um encontro importante 

para sua carreira, contudo, ela se depara com um assalto em um beco e cai em conflito 

interno sobre se pára e chama ajuda, ou segue ao seu encontro que pode definir os 

rumos de sua carreira. O desejo que a move é a ambição por sua carreira e o dever de 

parar e chamar ajuda é aquilo pelo qual ela terá de fazer esforço da vontade para superar 

as determinações precedentes. De modo simples, o esforço de sobrepujar um desejo e 

fazer sobressair o outro é resultado de sua liberdade da vontade de modo indeterminada 

(KANE, 1971, p.228-232). Ora, é indeterminado qual será o resultado de sua escolha, 

mesmo assim, ela permanece responsável por, querer a ambas opções. Ela não deseja 

ser negligente com seu dever de cidadã, mas também não deseja perder uma 

oportunidade valiosa. São nestes casos em que AP são pressupostos como presentes e o 

caráter em formação comporta uma decisão indeterminada no sentido de imprevisível e 

não de sem causa.  

 Ora, parece claro que a proposta indeterminista de Kane não requer a ausência 

de controle de agente, não exige que sua ação para ser indeterminada seja movida por  

causa sui, requer apenas que, independentemente do modo como as coisas ocorreram no 

passado, as decisões e ações não necessitam ocorrer de um único modo; elas 

permanecem em aberto (AP). A causa da ação é a luta interna travada pelas razões da 

agente, e, quando em formação de seu caráter, o passado anterior a sua decisão lhe é 

irrelevante, no entanto, seu desejo e intenção é condição a responsabilização sem que o 

resultado da escolha seja previamente determinado. 

 Em um outro exemplo, Kane registra uma situação em que alguém está tentando 

resolver um problema de matemática, digamos uma equação com um grau de 

dificuldade elevado. Porém, o ambiente a volta está repleto de barulho e é 

indeterminado se ele conseguirá resolver a equação ou não. Com toda dificuldade que o 
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exercício exige, somadas as dificuldades de concentração, ele consegue resolver o 

exercício com sucesso. A pretensão do exemplo aqui mencionado é mostrar que 

intuitivamente, a decisão que ele tomou de se esforçar para resolver, dependeu apenas 

dele, que o barulho não foi determinante para que ele não conseguisse ou não 

conseguisse a resolução, e que, portanto, ele seria responsável (KANE, 197, p.229). 

  O que está pressuposto por Kane no momento da decisão (indeterminada), nos 

exemplos citados, é que devido ao barulho e o grau de dificuldade enfraquecer 

(dificultar, sem determinar) a realização da vontade de concentração e, portanto, o 

agente pode estar sujeito a falhar em seu esforço, será necessário então, uma 

‘competição’ entre as várias razões envolvidas na deliberação. Assim, é possível que 

ocorra indeterminadamente a desistência da resolução do exercício como igualmente é 

possível (e indeterminado) que o esforço da vontade obtenha sucesso na operação. O 

esforço, no caso, implicaria ou determinaria (não previamente) com razões a 

persistência e esforço para resolver a equação sem que saibamos qual será o seu 

resultado por ocorrer de modo indeterminado. Independentemente que o agente venha a 

desistir ou obter sucesso na operação por conta destas condições (grau de dificuldade, 

barulho etc.), este foi um momento em que a vontade deste agente criou condicionantes 

em seu caráter  (SFAs) para que em situações vindouras que serão semelhantes ele 

venha a ter crenças e desejos como motivadoras enquanto razões para que a decisão se 

repita. Tal decisão autoformadora (SFAs). As diferenças entre alguém que crê-se  

esforçado, persistente, motivado, ou, desistente e desmotivado surgem de instâncias em 

que era indeterminado o resultado de sua ação. Contudo, com o caráter formado, torna-

se mais difícil que ele não volte a se comportar da mesma maneira no futuro. Assim,  

caso alguém venha a replicar que devido o resultado de sua ação ser indeterminado e 

mesmo com esforço e dedicação venha a ocorrer o fracasso, Kane argumentaria que, o 

fato de que alguém tenha a opção de querer e tentar obter sucesso poderá, em 

momentos futuros, serem determinantes para o sucesso o que parece ser bem menos 

provável para aquele que nem ao menos virá a tentar por ter um caráter acomodado e 

sem nenhuma ambição. Sem que ele forme seu caráter para o esforço da vontade, 

mesmo que existam situações futuras passíveis de sucesso ele nem ao menos tentará. 

Nas palavras do autor: 

O esforço que eu proponho, não se pode separar o indeterminismo e o esforço 

da vontade, […]. Deve-se pensar que o esforço e indeterminismo estão 
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fundidos; o esforço é indeterminado, e o indeterminismo é uma propriedade 

do esforço, não algo separado que ocorra antes ou depois do esforço (KANE, 

p. 232). 

 

 

 

 

VI. Georg von Wright :Causalidade e Condicionalidade 

 Embora até aqui tenhamos tratado do conceito de causalidade determiniística 

através da compreensão compartilhada pela literatura de causa e efeito que impõe 

linearidade única aos acontecimento e eventos do universo, desde seu passado mais 

remoto até o futuro mais longínquo, incluindo as ações humanas, abordaremos nesta 

seção alguns aspectos da posição de  von Wright apresentada em sua obra Causalidade 

e Determinismo (1972), a saber, a ideia de que nossa linguagem e raciocínio lógico nos 

permite pensar e relacionar eventos de maneira distinta a tese do determinismo, e que, 

pela racionalidade, podemos não apenas nos sujeitar aos eventos naturais, mas interferir 

de modo a modificá-los, evitá-los ou provocá-los. Esta abordagem poderá ser a nós 

valiosa, posto que repensar a aplicação da tese determinista ao comportamento humano 

poderá indicar uma alternativa de análise ao PVL, no sentido em que a compatibilidade 

entre liberdade e alguns eventos determinísticos podem coexistir sem grandes conflitos 

ou embaraços.  

  O conceito de causalidade na contemporaneidade não possuí clara definição, seja 

no âmbito das ciências naturais experimentais ou nas ciências sociais e filosofia. O 

pensamento científico caracteriza, de maneira geral, o conceito de causalidade como a 

ideia de que há uma continuidade imposta nas relações entre todos os eventos contidos 

na história do universo, tal regularidade seria regida por leis fixas e invariáveis e que  

enquanto determinantes atuariam sobre todos os eventos e acontecimentos. Contudo,  

von Wright nos adverte que, devido a esta falta de clareza, o que tem sido entendido por  

‘causalidade’, tem sido imposto com  exagero por parte dos filósofos e cientistas 

quando se trata de aplicá-lo a capacidade de agir humano. Von Wright nos diz que, “a 

ideia de que conexões causais são conexões causais necessárias na natureza está 

enraizado na ideia de que existem agentes que interferem no curso natural dos eventos” 

(WRIGHT, p.2). Para o autor, este exagero pode ser atenuado se houver distinção entre 
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a causalidade, causas e efeitos, que estão envolvidos na ação humana da causalidade dos 

determinantes dos eventos naturais (WRIGHT, 1972, p.2). 

 De certo modo observamos que capacidade racional humana dispõe de algumas 

ferramentas como a lógica proposicional, funções matemáticas, estatística e 

probabilidade para descrever o funcionamento de causalidades, talvez isso se deva ao 

fato de que faculdade da percepção humana parece conter como condição à priori a 

capacidade de relacionar eventos de modo a perceber certas conexões e possíveis 

‘necessidades’ entre elas, mas, mesmo assim, tais ferramentas que intencionam uma 

descrição sistemática destas  ‘intuições’, parecem resvalar em algum tipo de 

irredutibilidade do conceito de causação. Como veremos a seguir, as tentativas em geral 

consistem em certos tipos de análises de redes causais, definições e sistemas 

representacionais de causas. Entretanto, nem todos concordam com essa redutibilidade, 

durante o desenvolvimento de tais disciplinas na modernidade, alguns matemáticos e 

lógicos nutriram algum ‘desprezo’ a irredutibilidade (causa e efeito) do conceito de 

causação, um deles,  Bertrand Russell chegou a afirmar que tal conceito era ‘resíduo de 

lógica rudimentar e primitiva’ e que as ciências naturais superavam-na com a maestria 

da matematização (WRIGHT, 1972, p.3) 

 Assim, a insistência na problematização do conceito pode vir a soar como 

atavismo quando, por exemplo, von Wright assere que a suposta ‘superação’ seria 

ingênua e discutível. Para o autor, problemas filosóficos permanecem em meio a 

matematização e relações de funções estatísticas e probabilísticas. Um caso destinado a 

filosofia, segundo ele, seriam as questões que envolvem os critérios utilizados para 

estabelecer relações de necessidade ou acidente entre os eventos. Ademais, a própria 

relação descrita nestes termos promoveria fundamentos com base em ‘leis causais’, e 

consequentemente, devemos questionar sob qual ‘causalidade’ se assentam estas leis  

enquanto condição a descrição de eventos (possíveis e/ou necessários). Por fim, 

podemos admitir que, embora negligenciado, o conceito de causação permaneceria 

disponível para uma tentativa de descrição além de sua irredutibilidade intuitiva. Para o 

teórico, a lógica (proposicional) enquanto um sistema representacional da causalidade, 

utilizando-se de termos relativos a ‘condicionalidade’ dispõe de aparato conceitual mais 

abrangente e prioritário em relação as funções e probabilidade (WRIGHT, 1972, p.3-4).  

 Ainda hoje, longe de ser um atributo de ‘lógica primitiva’, lógicos disputam 

entre si uma concepção que garanta fundamentação adequada ao conceito de ‘condição’ 
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que atribuímos ao operador chamado de ‘condicional’. Por exemplo, são 

‘extensionalistas’ aqueles que defendem que o operador lógico condicional é um 

fragmento da teoria ‘ quantificacional’ o que poderia permitir distinções entre 

‘condições suficientes’ e ‘ condições necessárias’. A persistente relação sucessiva entre 

eventos no tempo seria condição suficiente  para que possamos representar sua relação 

em linguagem lógica ∆P → Q como equivalente a : ‘sempre, sob qualquer ocasião que  

ocorra P, Q irá ocorrer’. Outros, os ‘intensionalistas’  defendem que o operador 

condicional é um fragmento de lógica modal (não quantificacional) e que expressa a 

relação de necessidade lógica. Assim dizemos que se (N)P → Q, seria o mesmo que 

dizer que,  ‘se P ocorrer será necessário que Q ocorra também’. Embora a teoria 

quantificacional permita certa neutralidade ou menos comprometimento deôntico 

(metafísico)  acerca da posição que expõe o condicional apenas como ‘ suficiente’ em 

vez de ‘necessário’, ela permanece incapaz de abranger a totalidade das relações entre 

causas pois, “ toda relação causal é uma relação condicional, mas nem toda relação 

condicional é uma relação causal” ( WRIGHT, p.7). 

 Exemplo disto é quando a relação condicional suficiente é submetida a negação 

de seu antecedente, o que, logicamente, deve implicar na negação se seu consequente. 

Logo, se o antecedente não ocorre, não deverá ocorrer o seu consequente, ((S) ~P →~ 

Q), ora, se é condição suficiente que ‘o galo cante então o sol nasce’, e que para 

garantirmos sua veracidade sua negação deve ser igualmente verdadeira, teremos de 

assumir que ‘se o galo não canta então o sol não nasce’. Neste caso, o contra fato parece 

fornecer base e prova apenas a veracidade de relações causais, mas não para relações 

condicionais, sejam elas suficientes ou necessárias. Esta relação não parece adequada 

pois a condição suficiente não é capaz de distinguir as relações de necessidade causal e 

relações de suficiência condicional, ela expressa uma relação condicional unidirecional, 

mas não causal, o cantar do galo – tanto em uma visão extensionista quanto 

intensionalista, é uma relação que expressa necessidade condicional, mas não causal. O 

galo não causa o nascer do sol e se o galo não cantar o sol não deixa de nascer. Vejamos 

que sobre esta proposição, nem a constância de repetição presente no tempo enquanto 

condição suficiente, nem a necessidade enquanto categoria da lógica modal garantem 

representatividade equivalente. Quando submetemos sua veracidade através da negação 

da proposição ela não consegue sustentar a ‘relação de necessidade’ digamos, mínima. 
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A assimetria de um condicional não abrange nossas intuições causais mais básicas sobre 

a relação entre condicionais e causalidade (WRIGHT, 1972, p.7).  

 

 Levando em consideração o que foi dito acima, podemos questionar se haveriam 

meios de expressar condições lógicas de ‘necessidade suficiente’ sem que sejam elas 

‘rigorosamente necessárias’, como supomos que estejam presentes na causalidade de 

leis naturais? Parece que as relações condicionais que expressam necessidade, ou teoria 

intensionalista apenas podem sustentar relações de condicionais de necessidade lógica e 

não para certos casos de relações causais, como verificou-se não é possível garantir a 

necessidade em casos de contra factos, sendo assim, poderia se argumentar que os 

condicionais expressam apenas o tipo de relação que estejam dentro dos limites lógicos  

ao passo que, a necessidade causal não lógica poderia ser encontrada na economia das 

leis naturais, isto é, nas proposições com implicações universais sustentadas pela 

verdade encontrada nos contra fatos (WRIGHT, 1972, p.7-8). De modo mais claro,  

 Considere o símbolo Sc (p,q). Se interpretarmos ambos como 

significando o mesmo que ∆(P → Q), ou o mesmo que N (P → Q) somos 

forçados a aceitar logicamente equivalente  que S (~Q ~P). Isto significa que 

o fato de certos estados é uma condição suficiente para um certo estado de 

coisas se, e somente se, o fato que o segundo estado de coisas não ocorra é 

condição suficiente para o fato que o primeiro não ocorra também. Além do 

mais, Sc (~Q,~P) é, por definição equivalente a Nc (Q,P). Assim, por 

transitividade, Sc (P,Q) é também equivalente a Nc (Q,P). ( WRIGHT, p.10) 

 Vejamos que o posicionamento importante se refere, em um primeiro momento, 

em argumentar que os modelos de condicionais (condição suficiente e condição 

necessária) são equivalentes entre si devido à necessidade causal exposta no contra 

facto. Podemos dizer que ‘ sempre que P ocorre é necessário que Q ocorra, e se isto é 

verdadeiro, então se P não ocorre, Q não deverá ocorrer.  

 Em exemplo, diríamos que se chove (p) então é condição suficiente (Sc) que 

haja uma inundação no vale (q), porém, como visto, sua verdade só pode ser sustentada 

se, e somente se, seja também condição suficiente que se não há inundação no vale (~q) 

não houve chuva (~p), e que, portanto, em decorrência da equivalência é necessário que 

sempre deve haver inundação para que haja chuva. A relação em questão é causal e 

condicional, mas parece objetável que sua decorrência lógica condicional seja atribuída 
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a relação causal na medida em que foram do âmbito do genérico (sem localização no 

tempo e espaço) para o individual (com localização no tempo e espaço). Isto quer dizer 

que ignorar a temporalidade dos acontecimentos, como faz a lógica, nos leva a 

possibilidade de inversão de condicionais e por sua vez leva a inversão de causação que 

não se sustenta. Estados genéricos não capturam a assimetria direcional dos fatores que 

desempenham papel de causa ou de efeito. É logicamente possível que a inundação seja 

condição causal para a chuva, na medida em que a evaporação de líquidos causa a 

formação de nuvens, e posteriormente, a chuva, porém, seria a inundação uma condição 

causal necessária (rigorosa) a inundação do vale para a chuva? A resposta de Wright é 

que dependeria da ocasião. Afirma ele que a relação causal é possível, mas não é em 

decorrência de sua veracidade lógica que a chuva causa inundação e a inundação que 

causa chuva, a relação de bi implicação somente é possível se, e somente se, a relação é 

composta por eventos que ocorram em momentos diferentes do tempo e, portanto, são 

logicamente independentes um do outro (WRIGHT, 1972, p.8-10). 

 Contudo, em decorrência deste posicionamento teremos que sustentar que exista  

independência lógica entre estados de coisas, e isto se mostraria bastante problemático 

se ainda pretendermos capturar através de condicionais lógicos a relação causal. Isto é, 

afirmar que a veracidade de uma proposição seja independente logicamente de outras 

proposições que ocorreram no passado ou que ocorrerão no futuro, exigirá que  também 

eventos causais possuam independência causal. É óbvio que em termos de causação 

parece não ocorrer desta forma, ao contrário, a relação causal parece se apoiar em uma 

interdependência de causas presentes em eventos do passado e do futuro. Um simples 

estado de coisas mantém uma dependência de relação causal exaustivamente extensa43 

de eventos que ocorram no passado, mas, poderíamos dizer que sua verdade lógica é 

preservada quando posta genericamente além do tempo e espaço. Esta visão estática de 

mundo, herança de um atomismo lógico, como podemos ver, implica em muitas 

questões de cunho ontológico, contudo, nosso autor insiste que a lógica proposicional, 

enquanto sistema representacional de grande parte dos estados de coisas do mundo 44 é 

                                                           

43Imaginemos como exemplo, quais foram as causas de nossa existência: haveria uma regressão quase 

infinita, começando por nossos pais, nossos avós, tataravós até que passe por nossos antepassados mais 

primitivos, chegando até o primeiro ser que deu origem a vida e, para então, continuar até a origem de 

todo o universo. 

44 Neste modelo,  proposições religiosas, estéticas e éticas são tautológicas e, portanto, sem verdades 

verificáveis como as das ciências naturais. 
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constituída de ferramentas que nos permitem tal independência lógica entre estados de 

coisas causais a partir da distinção entre eventos genéricos e eventos individuais. 

 Von Wright sustenta que condicionais de implicação, bi implicação, conectivos 

conjuntivos, disjuntivos e negação de sentença atômica ou conjuntos de sentenças 

fornecem aparato conceitual para dar primazia a um estado de coisas sobre um evento. 

Assim, eventos podem ser compreendidos enquanto um estado que persiste no tempo, 

digamos, estado C no tempo A que permanece no estado C no tempo B, indicaria um 

evento de permanência. Ou ainda, a relação de mudança de um estado C no tempo A 

para o estado D no tempo B, talvez indicando um evento de transição em vez de 

permanência, eventos são processos (que permanecem ou transitam) de estados de 

coisas.  O conjunto de possibilidades de conectivos lógicos, condicionais, negação etc. 

entre estados, são as inferências que podemos chamar de mundos possíveis. O conjunto 

da totalidade de conexões lógicas são as combinações possíveis para a transição entre 

todos os estados de coisas presentes no mundo para o estado de coisas no mundo do 

futuro. Porém, o conjunto total de conexões lógicas possíveis são possíveis apenas para 

cada estado individual de coisas do mundo, ou estado atômico de coisas. Portanto, 

estados genéricos de estados de coisas não podem ser considerados eventos em 

ocasiões, que ocorrem no tempo e espaço, somente estados de coisas individuais podem 

compor eventos em ocasiões, para preservar sua independência de veracidade causal em 

relação a sua verdade lógica. Seu conjunto de possibilidades lógicas são restritas à sua 

condição enquanto estado. De modo claro, a chuva pode ser condição suficiente a 

inundação do vale desde que a inundação pertença enquanto possibilidade ao conjunto 

de possibilidades lógicas inseridas em uma ocasião individual, encontrada no tempo e 

espaço, e, de igual modo, a inundação pode ser condição suficiente para a chuva se 

preencher tais requisitos. Contudo, desconectado do tempo e espaço, um evento 

genérico não captura a relação causal por meio de relação condicional; ao menos para 

esta relação de aparente bi implicação (WRIGHT, 1972, 10-15). 

 Poderíamos dizer que a totalidade de estados e eventos do mundo pode ser 

descrita enquanto a totalidade de proposições verdadeiras sobre ele, remete a ideia 

Wittgensteiniana lógico atomista de ‘imagem de mundo’. Um mundo que é ‘ espelhado’ 

pela linguagem lógica verificacionista sobre o que ‘se pode falar’, e, sendo assim, ela 

captura com certa garantia ontológica os fenômenos que ocorrem em ocasiões, estados 

individuais e eventos individuais que podem ser representados em sucessão de espaço 
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temporalidade o que garantiria sua veracidade e dependência lógica (mas não causal) de 

outros eventos que antecederam ou sucederão tal evento ou estado individual. Quais as 

implicações diretas que podemos constatar se aceitarmos estas condições à garantia das 

verdades lógicas dispostas em condicionais como no caso de bi implicação sobre a 

chuva e a inundação? 

  Bem, parece ser razoável afirmar que o espelhamento que a linguagem lógica 

fornece sobre os estados de coisas sobre o mundo uma imagem de mundo que captura a 

necessidade causal enquanto condicional necessário ou condicional suficiente na 

medida em que tal evento ou estado de coisas se encontra disposto em uma ocasião, em 

um certo ‘recorte’ espaço temporal que pode garantir a veracidade lógica de uma 

relação causal, contudo, não logicamente independente quando se encontra em estados 

genéricos. Isto explica por exemplo que em termos lógicos sem uma história causal, não 

podemos sustentar que se não choveu é porque não teve inundação, ou ainda, o inverso, 

se não há inundação é porque não houve chuva. O condicional lógico que extrai da 

causalidade sua veracidade de condição suficiente ou necessária apenas quando 

expressa uma condição de uma ocasião, e salientaríamos dizer, que a ocasião que deve 

ser cuidadosamente verificada. No entanto, tendo em mente que um contra factual não 

ocorre dentro de uma ocasião delimitada, mas sim em um evento ou estado genérico, 

hipotético, a negação do antecedente implicaria logicamente na negação do 

consequente, mas, não poderia implicar em sua necessidade causal. O fato de não 

chover deve possuir uma causa, contudo, quando não nos atemos as circunstâncias das 

causas suficientes, enquanto condições logicamente suficientes pertencentes a 

causalidade possível, parecem haver tantas possibilidades que nem ao menos é 

necessário afirmar que para haver chuva deve ter existido antes a evaporação da aguá e 

condensação. Métodos científicos contemporâneos são capazes de produzir chuva 

através de balões meteorológicos e helicópteros. 

 

VI.1 Racionalidade e Necessidade 

 Com base nesta concepção de que a verdade condicional lógica somente é 

possível mediante a descrição de estados ou eventos inseridos em ocasiões, no tempo e 

no espaço, podemos argumentar que relações causais necessárias descritas pelas leis da 

natureza, por estarem além da temporalidade e de ‘essência’ tal, deverão possuir 
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universalidade e não temporalidade. Em outras palavras, o modo como raciocinamos  

somente pode possuir veracidade em suas conclusões se acaso estiverem fazendo 

conjecturas sobre ocasiões e, em decorrência disto, não parece requerer estrita 

necessidade e universalidade como é o caso de leis invariáveis, como a concepção em 

que se apoia o determinismo. Com base nesta distinção, as leis da natureza apenas 

forneceriam as condições necessárias para que eventos e estados de coisas ocorram por 

necessidade causal, mas, estas leis não parecem implicar em condições necessárias e 

suficientes como se apoia o raciocínio lógico-formal. Assim, o agir humano portador de 

racionalidade e representação lógica dos fenômenos parece ser condição para que  

imputemos necessidade causal em nossas ações quando elas apenas apresentam relações 

de condicionais suficientes e necessários possíveis. Dito de modo mais claro, 

paradoxalmente, a necessidade causal de nossas ações é imposta por nossas escolhas, 

crenças e decisões meramente condicionadas pela possibilidade lógica do alcance de 

nossa linguagem lógica. 

  Um exemplo disto pode ser o caso de alguém que pretenda fazer um chá. As 

circunstâncias que ele se encontra fornece todo o material necessário para sua produção; 

ele dispõe de flores secas de hibiscos, xícara e pires, água potável, fogão a gás e uma 

chaleira. Notemos que nosso agente conhece mais de uma forma de fazer o seu chá, 

digamos, imersão ou fervura, assim como conhece mais de uma forma de aquecer a 

água, por micro-ondas, chama de gás, e quem sabe a quentura de um fogão elétrico. Em 

um nível de descrição causal o que é realmente necessário para a produção deste chá de 

hibisco? Estamos certos em afirmar que é necessário que a folha de hibisco seja imersa 

em um recipiente com água e que a temperatura desta esteja entre 40 e 100 graus 

Celsius. Notemos ainda que temos então um estado de coisas individual em uma 

ocasião apenas quando a ocorrência de todos os acontecimentos que levam a este estado 

de coisas, o chá pronto, tenha sido realizada. Se este evento fosse descrito de forma 

genérica, fora do tempo e do espaço, dentre todos os estados de coisas que se sucedem 

até o estado de coisas que designamos ‘chá’ a única causa estritamente necessária, 

enquanto lei da natureza, são as leis da física e química, dentre elas, certamente as que 

descrevem a condução de calor entre corpos (radiação, condução, convecção), todas as 

outras relações causais do preparo do chá podem ser descritas também em relação de 

condicionais ‘suficientes’ ou ‘necessários’. O formato do recipiente, o tipo de chá, a 

qualidade da água, a sequência e o tempo de preparo, tudo que envolve a decisão do 
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agente é absolutamente contingente do ponto de vista causal embora não o seja 

arbitrário do ponto de vista condicional. Nós impomos a condição de necessidade entre 

eventos e estados de coisas de acordo com a nossa vontade. A existência de um estado 

de coisas como um ‘ chá’ possuí necessidade causal zero se nossa vontade não participa 

da causalidade – enquanto condição suficiente de seu preparo. Mas, desde que 

desejemos preparar um chá, temos em mente todas as condições causais, presentes no 

tempo e espaço, que devem (subjetivamente ao agente) ser satisfeitas para que o evento 

‘chá’, ocorra. 

 Como dito anteriormente, é questionável que o conceito de causalidade que 

atribuímos as leis causas têm, de fato, a forma de causa-efeito. As leis causais contidas 

na física, por exemplo, não descrevem a transmissão de calor da chama para a água em 

termos de causação, mas de relação coeficiente, isto é, mediante o grau de 

condutividade, e a área de contato há uma relação linear de troca de calor entre os 

objetos (lei de Fourier). Porém, se concordarmos em conceder, como querem os 

deterministas, que todos os eventos causais possuem caráter de necessidade, devido as 

leis da natureza, eles teriam de expor uma posição que, como visto, seja capaz de 

explicar uma relação de necessidade condicional sem que existam consequências 

indesejáveis, como por exemplo que a negação do antecedente não implique na negação 

de consequentes (se não há inundação, não houve chuva ou se o galo não canta o sol não 

nasce). De qualquer modo, teriam ainda, de sustentar que para o nosso comportamento 

ser determinado, o raciocínio mediante condicionais lógicos, enquanto fragmentos 

lógicos da linguagem, podem e devem possuir o mesmo grau de necessidade que 

eventos causais, na medida que, como insistem, ocorrem no tempo e no espaço.  

 

VI.2 Mundos Possíveis e Agência 

 Considerando um recorte no tempo que chamaremos de ‘agora’ como 

representando a separação entre eventos que já ocorreram e os eventos que estão por 

ocorrer. De acordo com a visão lógico atomista de mundo, a totalidade de coisas, 

enquanto estados, possuem sua veracidade lógica não apenas independente dos eventos 

que os antecedem ou sucedem, mas também possuem independência lógica entre si. 

Chamemos a totalidade de estados de coisas presentes no mundo no ‘agora’ por ‘K’. 

Tendo K sua independência lógica garantida, segue-se que K no tempo que o sucede ‘ 
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K¹’ contém, exatamente como ‘ K²’ e ‘K³’ e etc. todos os seus conectivos lógicos entre 

estados elementares (negação, conjunção, disjunção, bi implicação etc.) preservados 

como possibilidades lógicas de uma totalidade possível de eventos, ou mundos 

possíveis. Mas, segundo von Wright a possibilidade lógica de um estado de mundo 

possível no futuro possui um conjunto de conectivos lógicos restritos por relações 

causais. Ou seja, a totalidade de eventos em um mundo possível é dependente dos 

conectivos lógicos possíveis e passiveis de um ‘espelhamento’ causal (WRIGHT,1972, 

p.17-19). 

 

 

 

 

 

(Figura)45 

  

 

 Assim, o círculo inicial representa o estado de coisas no mundo no presente, as 

setas conectivas, representam os conectivos lógicos passíveis de representação de 

possibilidade causal, e os círculos conectados os estados de coisas nos mundos 

possíveis, ou mundos possíveis mediante a relação conectiva lógica espelhada na 

relação causal.46 Embora dois círculos estejam conectados a um único círculo que o 

antecede, a divisão entre dois estados é apenas convencional, eles podem representar 

uma totalidade diferente de estados de mundo ou ainda a mesma totalidade de eventos 

em um tempo diferente. Ainda sobre a totalidade de estados de coisas no mundo que 

ocorrem no presente, digamos que um estado elementar P que ocorre no agora, pode ou 

não continuar a existir em uma totalidade de estados possíveis em um momento 

                                                           

45 Figura retirada da obra Determinismo e Causalidade, 1972, por Gerorg von Wright , p. 18. 
46  Para um determinista tal visão de mundo é impossível, todos os conectivos lógicos seriam mera 

especulação sobre os rumos das relações causais no futuro. Talvez argumentassem que a lógica permite 

conjecturar possibilidades entre as relações, porém, independentemente de sua representação só existiria 

um caminho causal possível, o determinado.  
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posterior, o amanhã, talvez, se e somente se, P seja um estado elementar presente no 

conjunto de possibilidades presente na totalidade de estados possíveis no amanhã.. 

Portanto, é plausível que P possa ocorrer se acaso, se causalmente existir essa 

possibilidade entre os conectivos causais possíveis entre o agora e o amanhã, caso ele 

não venha obter nenhum conectivo causal possível entre a totalidade de estados 

possíveis, é necessário que ele não ocorra (WRIGHT,  1972, p.20). 

  Esta concepção, na visão do autor pode conter ao menos duas leituras. Uma 

ontológica e outra epistêmica. No sentido ontológico significa que os fatos que são 

verdadeiros no mundo hoje, somado as leis da natureza regulando o desenvolvimento de 

estados de coisas no mundo determinam que as condições necessárias sejam satisfeitas 

para que P ocorra. Ou no sentido epistêmico, significa que, por tudo que nós sabemos 

sobre os fatos do mundo indica que P ocorrerá amanhã. A distinção entre estas duas 

concepções se deve ao fato de que, talvez, o desenvolvimento do mundo em um nível 

ontológico signifique que não há causalidades alternativas como podemos representar 

através de conectivos lógicos, o desenvolvimento do estado de coisas e eventos seria 

simplesmente linear, por outro lado, o viés epistêmico assumindo a não onisciência ou 

ignorância da totalidade de estados de coisas no mundo e seus conectivos causais 

possíveis de desenvolvimento, nos permite ao menos conjecturar que existam 

entroncamentos e bifurcações causais, o desenvolvimento do estado de coisas do agora 

para amanhã não possuiria caráter linear.  A visão do autor é simpática a 

representação de estados de coisas no mundo da perspectiva epistêmica, assumindo 

assim que o viés determinista que está comprometido com o posicionamento ontológico 

não se aplica as relações causais que ocorrem na natureza. A causalidade presente na 

natureza, representada logicamente pelos conectivos da lógica proposicional, permite 

que existam mais de um curso para eventos e estados de coisas mesmo sendo regidas 

pelas leis da natureza.  

 Grosso modo, o que o autor chama de ‘lógica do amanhã’ se refere a um recorte 

espaço-temporal entre eventos, isto é, a totalidade dos eventos e estados de coisas que se 

encontram no hoje (ou agora) contém conectivos lógicos de possibilidades para um 

outro estágio de desenvolvimento do mundo, o amanhã. Estes conectivos lógicos, 

todavia, são limitados às relações causais possíveis entre eventos e estados. De maneira 

mais clara poderíamos dizer que está reservado ao futuro já se encontra potencialmente 

e inerentemente no agora, contudo, o que ocorrerá deverá pertencer ao conjunto de 
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possibilidades causais e sua efetivação pertence ao que devemos chamar de mundo 

possível. Esta abordagem técnica é o que nos aproxima da linguagem ordinária de 

expressões como ‘ talvez’, ‘ certamente’ ‘provável’. Diante disto, a questão poderia ser 

colocada do seguinte modo: 

 

O que é isto de agir? Talvez a categoria da ação é tão compreensiva ou tão 

vaga para permitir que uma resposta ilumine a questão tanto quanto a luz em 

buraco. Mas para uma grande parte da maioria dos casos a seguinte resposta 

parece boa: o ato é a interferência no curso do mundo, pelo qual torna 

verdadeiro algo que não teria sido deste modo (isto é, que não tivesse sido 

interferido) que venha a ser uma verdade do mundo naquele estágio da 

história (WRIGHT, p.39) 

 A fim de expressar uma concepção sobre a agência humana, para von Wright é 

razoável afirmar que significado do agir humano em uma relação causal é, de antemão 

concebida como um tipo de causalidade que não ocorre por necessidade pois, é natural 

pensar, por exemplos, que alguém que foi assassinado ainda estaria vivo se acaso o seu 

assassino não tivesse decidido matá-lo, que poderia ter sido diferente e que, portanto, 

não foi necessário. O elemento-chave que se encontra implícito na posição que 

pressupõe alguma liberdade é chamado elemento contrafactual. Assim, “se o que torna 

verdadeiro pensar uma ação é contrariamente oposta a algo a qual era anteriormente 

verdadeiro imediatamente, chamaremos produtivo do qual tornou verdadeiro ou, 

alternativamente, destrutivo do qual foi verdadeiro”  (WRIGHT, p.40). 

Vejamos que conforme exposto acima diríamos que ação pode possuir ao menos três 

categorias: 

(1) Produtivo: a interferência de um agente em um estado de coisas do mundo produz 

um estado de coisas verdadeiro que não existiriam se a intervenção não fosse feita. 

(2) Destrutivo: a interferência de um agente em um estado de coisas do mundo desfaz 

um estado de coisas verdadeiras que existiam que permaneceriam sendo verdadeiras se 

acaso não houvesse a interferência. 
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(3) Preventivo47: a interferência de um agente não ocorre (intencionalmente) de modo a 

preservar um estado de coisas que já era verdadeiro ou ainda, a interferência de um 

agente não ocorre (intencionalmente) de modo a permitir uma mudança que ocorrerá se 

acaso ele não intervir. 

 Tanto 1, 2 ou 3, são nomologicamente possíveis, se e somente se, houver a 

pressuposição de que somos capazes de conceber contrafactuais e, de igual modo, 

pressupõe ainda que saibamos qual a regularidade e necessidade entre a ocorrência de 

mudança/ permanência/ prevenção de um estado/evento a outro. Isto implica ainda que 

a habilidade de causar/prevenir/ estados ou eventos, somada a familiaridade da 

constância e regularidade de estado/eventos nos torna capazes conceber, através de  

contrafactuais, decidir, agir, omitir, e não apenas ‘acontecer’ como no caso de coisas ou 

objetos. O autor ainda nos diz que  

 se não existisse uma alguma regularidade também não existiria confiança na 

familiaridade com eles [eventos] e, como por fortiori, nós não deveríamos 

manter presentes nossas noções de agência, ação e habilidade. Ação, pode-se 

dizer, pressupõe regularidade no mundo. Isto não significa, contudo, que a 

ação pressupõe causalidade e existência das conexões nômicas na natureza 

(WRIGHT,p. 42). 

 Esta certa regularidade causal de eventos que nos fala o teórico nos expõe a 

necessidade de compreender a distinção entre contrafactuais condicionais (o qual é 

pressuposto na ação) e os contrafactuais que estão envolvidos nas relações e conexões 

de leis naturais. Os contrafactuais causais naturais estão presentes nos estados e eventos 

sobre o mundo quando a nossa familiaridade com a sucessão de eventos nos permite 

alguma previsibilidade em sua ocorrência. Como exemplo utilizado von Wright cita 

uma imóvel folha de papel sobre sua mesa, não há quaisquer indício de vento ou 

qualquer outro evento ocorrendo concomitante a ocorrência da permanência da folha. 

Assim, dizemos que a constância deste estado não é um contra fato causal na medida em 

que não retiramos a folha sobre a mesa, mas, certamente, poderíamos falar de um contra 

fato causal se acaso houvesse uma forte ventania que movesse a maioria dos objetos 

leves (como a folha sobre a mesa). Teríamos uma relação causal pautada nas leis 

                                                           

47 Embora não haja menção explicita deste desta concepção, ao menos aparentemente, a ação preventiva 

pode ser chamada, em alguns casos, de negligência intencional no sentido de que alguém ignora 

intencionalmente a intervenção em um estado de coisas sem a qual irá mudar ou permanecer se acaso ele 

puder intervir e mudar ou preservar um estado de coisas. 
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naturais, não falíamos em uma interferência causal, mas mera relação causal. A 

suposição desta relação é um contra fato causal. Por outro lado, a pressuposição de que 

a qualquer momento se pudesse virar a folha para cima, movê-la em alguma direção 

específica, alinhá-la, amassar ou coisa do tipo, mantém uma relação não nômica entre 

eventos, mas apenas um contra fato condicional mediante interferência da permanência 

de um estado de coisas (a folha imóvel sobre a mesa). De modo sucinto é dito que ao 

testemunhar uma relação entre eventos, digamos que, sempre que P ocorre, Q ocorre 

também estamos profundamente inclinados a creditar certa confiança no contra fato 

causal que na ausência que P, Q não se seguirá. Porém, quando constatamos que, sem 

mudança substancial, Q não sucede P, o contra fato não caracteriza uma relação contra 

factual do tipo causal, mas sim, dizemos que é razoável que, em muitas ocorrências, Q 

poderia suceder P caracterizando uma relação contra factual de condicional (WRIGHT, 

1971,p.44-48). 

 

 

VII. Considerações Finais 

 

A pretensão e o alcance deste trabalho foi o de apenas fornecer ao nosso leitor 

um panorama com alguns dos principais tópicos que marcaram a fortuna crítica nas 

últimas décadas sobre o PVL. Não foi a nossa intenção uma longa e completa revisão 

bibliográfica, para isso seriam necessárias talvez mais algumas centenas de páginas e 

anos de pesquisa, possivelmente, décadas. O problema da vontade livre, como dito já de 

antemão, não é um problema novo, muito do que hoje foi dito por especialistas, de certo 

modo, já havia sido pensado em desenvolvido por personagens da História da Filosofia. 

La Place (1749-1827), remodelado pelo ‘argumento do consequente’ de Peter van 

Inwagen  reavivou o senso de dúvida de teóricos contemporâneos, haveria espaço para a 

liberdade da agir ou liberdade da vontade?  

Mas, foi a partir de Harry Frankfurt (possibilidades alternativas e 

responsabilidade moral, 1969) que o PVL sofre perdas estruturais sobre nossas intuições 

basilares acerca de responsabilidade moral e liberdade da vontade. O princípio 

investigativo (PPA), princípio de possibilidade alternativa, a capacidade de fazer de 

outro modo, depois dos experimentos mentais do mesmo, já não nos garante que 
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devemos isentar de imputação aqueles que não tinham ‘liberdade’ para fazer de outro 

modo. Com isso em mente, a faina e a corrida por novas respostas se fizeram 

necessárias. 

David Blumenfeld, usando de táticas ‘dividir e conquistar’ tratou logo de 

fracionar o experimento mental (T1, T2, T3) e embutir um ‘signo a priori’ para dar novo 

fôlego as críticas, que no entanto, beirando chacota, trataram [Fischer] logo de nomear 

de ‘centelha de liberdade’ (flicker of freedom). A estratégia de negar os experimentos 

mentais dividiram opiniões, as réplicas libertarianistas indeterministas (Mele, Robb, 

Hunt)  não convenceram alguns, Martin Fischer, por exemplo, que preferindo creditar 

solidez aos casos de estilo Frankfurt e ceder a uma suposta veracidade do determinismo 

do argumento do consequente, buscou um viés alternativo para salvaguardar a 

responsabilidade moral. Em defesa de uma posição que ele chama de semi-

compatibilista e diferenciando o controle regulativo do controle de direcionamento, 

juntamente com a sensibilidade moderada a razões, o debate foi então todo direcionado 

para a compatibilidade entre responsabilidade moral e determinismo e não mais entre 

liberdade da vontade e determinismo.  

A análise pontual de Fischer nota que em todos os experimentos mentais a 

responsabilidade se mantém presente pois o agente em questão sempre possui o controle 

de sua ação, pois opera sobre seu próprio mecanismo e a via pela qual ele perderia o 

controle de seu mecanismo ocorre em uma sequência alternativa, uma sequência 

‘compulsão’, que redireciona sua ação. Como a sequência alternativa dos experimentos 

mentais nunca chega a ocorrer de fato, seu controle de direcionamento se mantém 

preservado, mesmo que ele não possua controle regulativo. Fischer prevê que o 

mecanismo do agente seja adequadamente moderado em sensibilidade a razões, isto é, 

que haja certa racionalidade, intencionalidade, moralidade e coerência entre suas ações 

e suas crenças. É preciso que tenhamos conhecimento do passado anterior ao agente, 

rastrear (tracing) o sentido usual e comum de nossas intuições sobre a imputação. 

Outros filósofos, como Robert Kane, aceitaram (em partes) que não é preciso 

fazer de outro modo para sermos responsáveis, desde que sejamos responsáveis por 

sermos quem somos, pelo nosso caráter. A possibilidade alternativa seria requerida ao 

menos para um primeiro momento em que estamos em conflitos morais que envolvam 

deveres conflitantes em nossas ações autoformadoras (ASF´s) e em um segundo 

momento, nosso caráter nos impediria de tomar atitudes em desacordo com ele. Para 
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Kane ao menos algumas decisões em nossa vida têm de ocorrer de modo indeterminado,  

lembrando que seu conceito de indeterminado é bastante sui generis dentro do PVL.  

O que o debate toma por indeterminado têm provocado certa inteligibilidade a 

questão, entretanto, o autor nos adverte que o oposto do determinismo (ou pré-

determinismo) enquanto certo tipo de causalidade (linear) não é a ausência plena de 

causalidade. O indeterminismo advogado neste caso se trataria, pois, da incerteza do 

agente obter sucesso em suas ações. A ideia de alguém tentado realizar um exercício de 

matemática em uma sala barulhenta ou de uma profissional tendo de decidir entre uma 

entrevista que mudará os rumos de sua carreira ou se para e ajuda alguém em apuros 

exemplificaria o que Kane entende por indeterminação. Não estaria pré-determinado se 

o esforço despendido na execução do exercício de matemática obterá sucesso ou se a 

profissional seguirá para sua entrevista ou para e fornece ajuda. As ações 

indeterminadas são aquelas em que nada nos determina, mas, é através da escolha 

(insistir em resolver o exercício, sobrepujar ou não nossos interesses em prol do bem-

estar de alguém) que moldamos o modo como somos para situações em que não 

poderemos fazer diferentemente. 

O fato de que o PPA se mostrar, em geral, um tema central ao PVL se deve aos 

experimentos mentais de Frankfurt terem deslocado tanto o debate da compatibilidade 

entre vontade livre e determinismo para responsabilidade moral e determinismo que 

chega ao ponto em que o próprio Frankfurt desenvolve uma concepção específica para 

designar quando a vontade é livre ou não, sem com isso introduzir qualquer defesa de 

critério para a responsabilização. Nós, seres humanos, na visão do autor, temos nossa 

vontade livre, não em função da falsidade do determinismo – independentemente do que 

ele vier a ser – mas, temos nossa vontade livre em função de uma propriedade humana 

única de desejar o desejo que queremos verdadeiramente. Os desejos de segunda ordem, 

ou volições de segunda ordem, são desejos que desejamos ter, que identificamos como 

sendo nossos desejos genuínos, e que quando agimos com base neles, somos livres. Ao 

contrário, quando agimos com base em um desejo que não identificamos como 

genuinamente nossos desejos, temos a vontade não-livre, porém, ainda, passível de 

responsabilização. Wantons, os que vivem em ‘devassidão’ sem nenhum tipo de 

conflito interno, são entes que são responsáveis por serem como são, sem possuírem a 

liberdade da vontade de desejar fazer de outro modo. Eles negligenciam a propriedade 

que, aos olhos de Frankfurt, é o que nos torna pessoas: os desejos de segunda ordem. 
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Por outro lado, há quem não tenha se convencido totalmente sobre a 

contundência dos experimentos mentais, mantendo-se presente mais estritamente no 

debate entre liberdade da vontade e determinismo, principalmente concentrando 

esforços em responder ao argumento do consequente de van Inwagen. Kadri Vihvelin é 

uma delas. Sua posição nos fala sobre como possuir uma habilidade é suficiente para 

aproveitar uma oportunidade ofertada pelas circunstâncias externas (leis naturais, 

causação natural) se mostram respostas criativas sobre a questão de como determinismo 

atua sobre nossa agência. Somente através de eventos pontuais eles seriam capazes de 

ameaçar nossa liberdade da vontade temporariamente. Ambos posicionamentos, 

compatibilistas e incompatibilistas possuem argumentos e experimentos interessantes a 

seu favor. Dependendo de como o determinismo é formulado, como no caso do 

argumento do consequente e os experimentos mentais de Frankfurt nos sentimos 

desafiados a sustentar a ideia de existem momentos em que possuímos possibilidades 

alternativas, relutamos a crer que nosso futuro seja linear e que nossa noção de contra 

fatos seja apenas um tipo de ‘fenomenologia’ ingênua.  

Quando tentamos negar e resistir a ideia do determinismo como verdadeiro e nos 

direcionamos para posicionamentos indeterministas libertarianistas, sofremos ataques 

que insistem que, se o determinismo é falso, então, devemos assumir que as ações e 

eventos não podem possuir necessidade alguma, ou ainda, que nossas ações devem 

então possuir propriedades especiais de espontaneidade como causa sui, algum ‘terceiro 

fator’ que nos permite ignorar a causalidade anterior a nós mesmos e iniciar ações e 

eventos do ‘nada’. Bem, com isso, temos de lembrar também o quanto Fischer 

problematizou a noção de que este ‘vácuo’ ou ‘gap’ causal é irrelevante para postular 

algum ‘eu’ ou ‘self’. A propriedade causa sui que postulam alguns libertarianistas, 

como Chisholm ou Honderich, ou críticos do mesmo, implica que deva existir alguma 

entidade de propriedades dualista que atue sobre a matéria sem com isso ser ou fazer 

parte dela, ou como recordamos, algum tipo de indeterminismo quântico no cérebro que 

foge a causalidade antecessora. Assumir um fisicalismo indeterminista entre mente e 

corpo, como bem notado por Fischer, não pode ser falseado por ser inacessível, 

inobservável, e quando observamos o que é possível (macrocósmico), não temos clara a 

relação entre os processos sinápticos neuronais e estados mentais fenomenológicos. Não 

conseguimos relacionar com segurança qual o direcionamento de implicação, se a mente 

implica no cérebro ou se é o cérebro que implica na mente e, consequentemente, não 
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conseguimos imaginar como algum ‘vácuo’ quântico poderia endossar algum ‘eu’ ou 

‘self’ que foge ao determinismo e que é passível de responsabilização. 

A parte isso, temos ainda a crítica de que o indeterminismo pressupõe 

aleatoriedade, sorte, acaso, etc. Crítica esta que, de certo modo, encontra respostas com 

a concepção de Randolph Clarke. O indeterminismo defendido por ele não requer que o 

agente perca o controle sobre suas ações e consequência destas, contrário a isto, propõe 

que seja através do esforço e intencionalidade que suas ações sejam direcionadas e, 

concomitantemente, indeterminadas se obterão sucesso. O indeterminismo de Clarke 

advoga apenas que as crenças e desejos anterior ao agente não predetermine as ações do 

agente, implicando em alguma liberdade (indeterminação) em agir com base nos estados 

mentais que antecedem uma ação ou não. 

Os termos compatibilistas, deterministas moderados e incompatibilistas 

deterministas fortes, podemos dizer, disputam o controle que o agente tem de direcionar 

suas ações com base em algum tipo de causalidade. Os primeiros creem que o 

determinismo, enquanto causalidade necessária comporta, em alguns momentos, 

ramificações de sequências causais distintas ao passo que os segundos creem que o 

determinismo, enquanto causalidade necessária não comportaria ramificações e se 

desenrola em um processo linear de futuro único. Harry Frankfurt e Martin Fisher, do 

modo como abordado neste trabalho, ofereceram soluções para manter a defesa da 

responsabilidade moral em um cenário em que não temos liberdade para fazer de outro 

modo. 

Destarte, o regresso causal presente no argumento básico exige que o agente seja 

responsável pelo modo como ele é, mentalmente falando. A força do argumento parece 

independer da veracidade ou falsidade do determinismo. Sendo o critério para a 

responsabilização o de controle ‘último’ sobre nosso caráter (valores, crenças, desejos, 

preferências, emoções, personalidade, etc.) e este ao ser escolhido por nós usa como 

métrica um caráter antigo, temos de ser também responsáveis por este caráter e que, 

portanto, segue em regresso ad infinitum. A causalidade envolvida no processo exposto 

pelo argumento básico requer algo que, aparentemente, libertarianistas e deterministas 

estariam dispostos a aceitar: que nossas ações sejam consequências coerentes de nosso 

caráter, e, consequentemente, são obrigados a aceitar que do modo como o argumento 

apresenta, ninguém pode ser responsável último pelo modo como se é, mentalmente 

falando, e o modo como age. 
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Clarke acreditou que havia uma premissa oculta no argumento de Strawson, que não 

precisamos ser causa sui de nossas crenças e estados mentais para sermos responsáveis. 

A premissa oculta consistiria em afirmar que para sermos responsáveis é preciso apenas 

que tenhamos o poder de decidir com base em nossos estados mentais e que esta decisão 

não está predeterminada por razões antecedentes. Seria indeterminado para um agente 

que as razões, crenças, desejos, preferências e valores que motivam uma ação não 

possam também comportar, concomitantemente, razões que evite a ação. Como 

lembrado, em nosso exemplo, o passado anterior ao ladrão, lhe dava motivos para evitar 

o roubo (sua promessa) e também lhe dava razões para roubar (seu desejo pelo 

dinheiro). Coadunado a esta perspectiva também temos o argumento de Fischer sobre as 

pretensões megalomaníacas do argumento básico. Para ele é preciso que reconheçamos 

que existam eventos que antecedem nossa existência enquanto condição para a 

existência, mas não como causa direta para o modo como somos. 

O fato de que o sol cause a existência de todos nós, agentes, não significa que 

devemos ser responsáveis por seus raios para que sejamos responsáveis pelo modo 

como somos, assim, igualmente, nossa infância e criação conjuntamente com nossos 

valores e preferências iniciais não são causa direta pelo modo como somos, não 

devemos ser responsáveis por eles para sermos responsáveis por nós mesmos, mas, 

valores, preferências, crenças e desejos fornecem condições (oportunidades) para que 

tenhamos condições para escolher ser o modo como somos. O que nos 

responsabilizaria, para Fischer, quanto ao argumento básico, é aquilo que decidimos 

fazer com base em nossos estados mentais sem que esta decisão seja ‘causada’ 

previamente. 

Boa parte do debate sobre o PVL ocorre entorno da disputa conceitual do 

significado e alcance do que entendemos por ‘poder’, ‘liberdade’, ‘controle’, 

‘oportunidade’, ‘causação’, ‘determinação’, ‘agência’, ‘ necessidade’, etc. Georg von 

Wright, o qual dedicamos as páginas finais deste trabalho, foi escolhido como um 

adento e contribuição às questões semânticas e lógicas que permeiam o PVL. O cerne 

de nossa abordagem buscou expor o quão aberto a dúvidas e questionamentos acerca 

das ferramentas como funções, equações e principalmente cálculo de predicados 

poderem, com fidelidade, representar (ou não) as relações causais, sem, no entanto, 

terem de recorrer a um reducionismo presente na causa e efeito. Em outras palavras, 

como nossas ferramentas matemáticas e lógicas podem representar o modo como ocorre 

a causalidade, sem negligenciar o significado de causação (causa e efeito). 
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Para Wright a ferramenta mais apropriada para investigação seria a lógica. 

Através desta, relações causais poderiam ser captadas através de condicionais, bi 

implicações, negações, disjunções e conjunções. Sobre tudo, quando tratamos de reduzir 

a ‘ causação’ à ‘ causa e efeito’ estas relações são melhores representadas por 

condicionais e conectivos lógicos. É através da linguagem, de relações condicionais, 

que conseguimos captar as relações causais presentes na natureza. Aos olhos do teórico, 

o excesso de confiança sobre como este ‘espelhamento’ condicional é fiel as relações 

‘causais’ em si mesmas, nos leva a um exagero de generalização determinística. As 

relações causais sempre podem ser expressas em relações condicionais, mas nem 

sempre as relações condicionais são relações causais. A prova de que isto ocorre é 

quando submetemos uma relação condicional (p ->q) à negação de seu antecedente 

esperando que seu consequente ocorra também e que sua veracidade seja mantida, 

somos surpreendidos. Se o galo não cantar o sol não deixará de nascer. A linguagem, ao 

espelhar as relações causais presentes no mundo, expressa condicionais necessários ou 

suficientes, mas, na prática, não há uma clara distinção entre estes tipos de 

‘necessidades’. 

Diante disso, é proposto pelo autor uma concepção que dê conta de explicar 

como é possível que relações condicionais (e conectivos lógicos) possam ‘captar’ a 

relação entre eventos e estados no mundo (causação) de modo que nos permita abertura 

para pensar logicamente como as possibilidades de eventos e estados de ‘mundos 

possíveis’. De modo sucinto relembremos que o que é asserido como resposta pelo 

autor implica que conectivos e condicionais lógicos, apenas podem manter uma 

razoável simetria quando eventos e estados estão sendo referidos em uma ocasião, isto 

é, ocorrendo dentro de uma situação no espaço e no tempo. Assim, podemos descrever 

que, a totalidade de coisas no mundo pode ser representada por um conjunto de 

conexões lógicas causais possíveis para cada evento ou estado de coisas individuais 

(não genéricas). 

Em especial dedicamos parte de nossos esforços em argumentar que, com base, 

nas distinções de von Wright acerca das relações entre condicionais lógicos e conexões 

causais, é possível pensar que por este viés, a linguagem e a racionalidade possa operar 

em uma instância (ontológica) em que a extrema necessidade causal presente nas leis 

naturais (determinismo) não alcança. Argumentamos que a linguagem nos permite 

impor certa necessidade entre eventos que do ponto de vista causal natural, não têm a 

menor necessidade. As leis naturais impõem universalidade rigorosa que não 
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encontramos no comportamento humano. Não decidimos de maneira invariável e linear, 

pesamos razões, raciocinamos, projetamos-nos no futuro com base no que conhecemos 

decidimos os meios para melhor atingir interesses, e, quando alcançamos novos 

conhecimentos ou novos interesses, atualizamos nossas estratégias para alcançá-las. O 

determinismo quando visto por esta análise distintiva, parece ser perfeitamente 

compatível com a ideia de que podemos alterar, prevenir, omitir, e iniciar os processos 

causais naturais, com base em condições ofertadas pelo passado (crenças, valores, 

situações, caráter, etc.) sem que estas ‘estritamente’ determinantes. 
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