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TÓPICO ESCOLHIDO 1 
 

ENSAIO 

Coloca o teu código de identificação e o tópico escolhido nos espaços assinalados a cinzento. 

Redige o teu ensaio abaixo, em Calibri, tamanho 11, justificado, com o espaçamento pré-definido. Não escrevas o 

teu nome (ou qualquer elemento que te identifique) e não alteres elementos do cabeçalho. 

 

Livre-arbítrio, uma ilusão? 

 

Neste ensaio discute-se a crença no livre-arbítrio, nomeadamente, se o possuímos ou 

este não passa de uma ilusão e, se, de facto, não o possuímos, como podemos ser moralmente 

responsabilizados pelas nossas acções. A posição defendida neste ensaio é a de que o livre 

arbítrio é uma ilusão e de que Daniel Dennet tem razão quando afirma que não isentamos uma 

pessoa da culpa do seu ato mesmo quando não era ‘livre’ de o fazer. 

 O problema do livre-arbítrio é um dos problemas fundamentais da filosofia da acção 

devido ao desacordo que existe entre a ideia de que possuímos a capacidade de 

autodeterminação, ou seja, de termos a capacidade de agir livremente, e o facto de os seres 

humanos pertencerem ao mundo natural e este ser governado por leis naturais deterministas. 

E se é o caso que estamos determinados, como podemos ser moralmente responsabilizados? 

 Antes de tudo, gostaria de esclarecer o conceito de livre arbítrio que vou usar como 

sendo: termos tido a capacidade de termos agido de maneira diferente no passado da maneira 

que agimos e não definir livre arbítrio como sendo: termos a capacidade de fazermos aquilo 

que queremos e desejamos. Além disso também quereria definir a ideia de ser moralmente 

responsável como: ser responsável por praticar um ato de maneira consciente e sóbria. 

 Para responder a este problema filosófico existem várias teorias mas em particular, 

duas: o libertismo, que defendo que possuímos livre arbítrio e fazemos uso deste ao 

praticarmos uma acção consciente; e o determinismo, que afirma que o livre arbítrio não 

existe e é uma ilusão.  

A razão pela qual não menciono o compatibilismo é pelo facto de usar outro conceito 

para livre arbítrio, afirmando que quando fazemos uma acção consciente estamos a praticar a 

acção segundo o que desejamos e o que queremos obter e, por isso, estamos a agir livremente 

e podemos ser responsabilizados moralmente. Esta é uma posição que eu também defenderia 

caso a minha definição de livre arbítrio fosse essa, no entanto, neste ensaio define-se livre-

arbítrio como: termos tido a capacidade de agir de maneira distinta da maneira que agimos. 

A posição defendida neste ensaio é o determinismo, segundo o qual cada 

acontecimento tem uma causa, o que implica que o passado controla o futuro segundo um 

conjunto de leis, às quais chamamos leis naturais. Estas leis regem o Universo de maneira 

uniforme e ditam a maneira como as partículas e antipartículas interagem. Ora, o ser humano 

não possui controlo sobre estas leis, ou seja, o ser humano não controla como as partículas 
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interagem fora e dentro do seu corpo. Como as acções que praticamos resultam das 

interacções de partículas dentro do nosso cérebro e estas interacções são deterministas, então 

as nossas acções são determinadas. Não controlamos, por exemplo, os nossos genes, os 

nossos pais ou o ambiente em que nascemos e isso tudo são factores que nos determinam a 

nós e, consequentemente, às nossas acções. Da mesma maneira, podemos ver este argumento 

como: as nossas acções resultam de estados mentais. Estados mentais são estados biológicos, 

que, por sua vez, são estados físicos que, como já referi, são deterministas. Não parece haver 

espaço para o livre arbítrio neste quadro. 

Os contra argumentos que se podem pôr ao determinismo são dois: em primeiro, o 

argumento de que sem o livre arbítrio não podemos ser moralmente responsabilizados pelas 

acções que praticamos. É de notar que não é por a ideia de determinismo não ser aplicável ao 

nosso sistema de justiça que esta se torne numa falsidade, da mesma maneira, se agora o 

nosso Sol se transforma-se num buraco negro, não o podemos negar só porque esta ideia não 

é prático à nossa rotina diária! Ou seja, não é por uma verdade não nos ser conveniente que 

esta se torne numa falsidade.  

Mesmo assim, é de notar que é injusto prender um convicto por praticar uma acção já 

determinada a acontecer, do ponto de vista de quem salvaguarda a ideia comum de justiça. No 

entanto, é de igual importância ver que, para o bem maior da sociedade, as pessoas que 

cometam actos que infringem a lei devem ser prendidas/punidas/repreendidas, pois se não 

prendêssemos os criminosos, esse factor (de cometer crimes e sair impune) ia funcionar como 

um factor determinante para que mais crimes sejam cometidos, já que não existe punição 

alguma, e assim viveríamos num estado de natureza! Ou seja, afirmo que o nosso sistema de 

justiça também é uma espécie de ilusão no seu fundamento, já que não funciona com o intuito 

de alcançar a justiça, mas sim o bem comum da sociedade, o que em muitos casos não é a 

mesma coisa. Esta reflexão é imperativa, se desejamos balançar segurança ou ‘justiça’ com a 

ideia de que não há livre-arbítrio. 

 O segundo contra-argumento diz que não podemos ter a certeza da imutabilidade das 

leis naturais no espaço-tempo, logo, não podemos ter a certeza de que as nossas acções estão 

determinadas. Bem… os seres humanos são providos de razão e de lógica e deveríamos tentar 

usar estas aptidões o quanto mais possível, já que são aptidões que nos permitem analisar 

hipóteses e escolher como verdadeira a mais certa/verosímil. E deveríamos usar essas 

aptidões especialmente em questões científicas e filosóficas, de maneira que, se todas a 

provas, raciocínios logicas e evidências apontarem para uma certa hipótese, devemos 

considerar essa hipótese como sendo verdadeira por ser a mais provável, a mais 

fundamentado e a mais lógico. Quando olhamos pelo telescópio e observamos os astros, estes 

comportam-se exactamente como previsto nos cálculos, até chegamos ao pontos de para lá 

mandar sondas e pessoas, com base na confiança que temos de as leis naturais serem 

imutáveis. Ou então quando confiamos no nosso sistema bancário, que funciona à base de 

sistemas electrónicos que funcionam exactamente como previsto pelo facto de as leis naturais 

agirem uniformemente no nível subatómico. Não existe prova, raciocínio lógica ou evidência 

alguma que suporta a hipótese que estas leis se alterem num tipo específico de mamífero que 

pertence a um pequeno planeta de um pequeno sistema solar. 

Do outro lado temos o libertismo, defendido por argumentos como: o argumento de 

que sem o livre arbítrio, não podemos ser moralmente responsabilizados pelas nossas acções 

como já apresentei e refutei anteriormente; e pelo argumento de que temos a sensação de 

sermos livres quando praticamos uma acção voluntária e por termos consciência de que, 
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quando praticamos uma acção, poderíamos ter agido de outra forma, no entanto, não é por 

termos consciência de que poderíamos ter agido de outra forma que temos, na realidade, essa 

capacidade. Por exemplo, uma pessoa pode estar a alucinar e ter a consciência de que 

consegue voar e, na realidade, não o conseguir, trata-se de uma ilusão. 

Conclui-se que a ideia de que possuímos livre arbítrio não apresenta evidência ou 

raciocínio lógico algum, ou seja, é uma hipótese muito improvável, e que se trata, portanto, de 

uma ilusão. Da mesma maneira, concordo com Daniel Dennet na medida que não isentamos, e 

não devemos isentar, uma pessoa da culpa ou do louvor do seu ato simplesmente pelo facto 

de o sujeito não ter tido a capacidade de ter agido de maneira diferente da maneira que agiu. 

No entanto, isto não significa que devemos ficar a vida sentados e esperar que tudo o que nos 

esteja determinado a acontecer, aconteça, pois isso é uma maneira errada de olhar para a 

ideia. Estar determinado não implica nem essa ideia popular de destino nem justifica essa ideia 

de profecias, pois nenhum ser humano é capaz de determinar acções voluntárias, por não 

conhecer todas as variáveis do sistema. Ainda temos uma vida por viver tal como sempre a 

vivemos e não há mal nenhum com isso, nem com o facto de termos sido iludidos no passado 

pois como Richard Feymann uma vez disse: «A pessoa mais fácil de iludirmos é a nós 

próprios».  


