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Nos últimos 2000 anos, a tradição filosófica tem sido a inimiga de
alguma complacência confortável. Tem insistido na ideia de que
uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Tem insistido no
poder da reflexão racional para descobrir o que há de errado nas
nossas práticas e para as substituir por práticas melhores. Tem
identificado a autorreflexão crítica com a liberdade – e a ideia é que
só quando nos conseguimos ver a nós mesmos de forma adequada
podemos controlar a direção em que desejamos caminhar.

(Na tragédia de Shakespeare, Hamlet), Rosencrantz e Guildenstern
admitem não saber tocar gaita-de-foles, mas tentam manipular
Hamlet. Quando agimos sem compreensão, o mundo está
perfeitamente preparado para dar voz à reação de Hamlet: “Pensais
que eu sou mais fácil de controlar que uma gaita-de-foles?”

O mote completo de Goya para a sua gravura é o que se segue: “A
imaginação abandonada pela razão produz monstros impossíveis;
unida a ela, é a mãe das artes e a fonte dos seus encantos.” É assim
que devemos encarar as coisas.

Simon Blackburn
Pense, Uma Introdução à Filosofia, (Introdução), pp. 20, 21, 22 (adaptado)

Uma das séries de sátiras
gravadas pelo pintor espanhol
Goya tem por título “O sono
da razão produz monstros”.
Goya pensava que muitas das
loucuras da humanidade
resultavam do “sono da razão”.
Quando as convicções
implicam o sono da razão, o
despertar crítico é o antídoto.
A reflexão permite-nos recuar,
ver o erro numa determinada
perspetiva.
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NOTA EDITORIAL
A PROSOFOS procurou sempre preservar a integridade dos
textos, conforme produzidos em cada edição das Olimpíadas
Nacionais de Filosofia. Foram, no entanto, realizadas pequenas
revisões para promover a legibilidade e correções de erros
ortográficos. Sempre que possível, a formatação original foi
preservada.

Os textos foram revistos para respeitarem o novo AO.



PREFÁCIO
Vera Vicente | Presidente da PROSOFOS

de novembro. Este dia, traduz o
reconhecimento e a importância da
Filosofia e do seu ensino, para o
desenvolvimento de pessoas mais
críticas, mais conscientes e reflexivas,
mais capazes de pensar os grandes
desafios da atualidade. Após a II
Guerra Mundial, foi reconhecido à
Filosofia um papel central em questões
morais e políticas, sendo este dia um
momento crucial na partilha de
pensamento filosófico, numa
perspetiva de disseminação da reflexão,
nomeadamente através da publicação
de textos que permitam uma
promoção do pensamento crítico e
autónomo. 
Neste dia – 17 de novembro de 2022 -
esta antologia de ensaios filosóficos
surge, portanto, num contexto
comemorativo, não apenas do Dia
Mundial da Filosofia, mas também das
XXX Olimpíadas Internacionais de
Filosofia, realizadas em Portugal no
mês de maio e, essencialmente, dos dez
anos de Olimpíadas Nacionais de
Filosofia (ONF). Queremos assinalar
simbolicamente o ano 2022 para             
.

memória futura, como um ano crucial
para a PROSOFOS e para a Filosofia
em Portugal. Esta antologia, nesta
primeira fase, será apenas
disponibilizada online. Esperamos,
numa segunda fase, de preferência
coincidente com as XI ONF, fazer
com que o projeto passe para livro
físico. 
Que melhor forma teríamos de
homenagear todos os professores e
todos os alunos, que ao longo dos
últimos dez anos fizeram acontecer as
ONF? Esta antologia é, portanto,
dedicada a todos. Os que venceram
medalhas, os que foram premiados
com menções honrosas e, em especial,
a todos os que não foram premiados,
mas encararam sempre as ONF como
um espaço de reflexão, de debate e de
conhecimento, nunca as reduzindo a
um campo de mera competição.
Muitos foram, ao longo dos anos, os
alunos que quiseram repetir a
experiência, mesmo sem prémios.
Muitos, ao longo dos anos,  quiseram
voltar, assumindo papéis diferentes,
nomeadamente como colaboradores
da organização e, em casos especiais,
como membros dos corpos sociais. A
todos, o nosso profundo obrigado.

esde 2005, a UNESCO
determinou a celebração
do Dia Mundial da
Filosofia na terceira
quinta-feira de cada mês

D

(continua)



PREFÁCIO
Vera Vicente | Presidente da PROSOFOS

Uma última e breve nota explicativa
das decisões editoriais. Queríamos,
simbolicamente, publicar dez ensaios.
Tínhamos um grande número de
possibilidades. Inicialmente, pensámos
selecionar apenas as medalhas de ouro.
Percebemos que não seria viável, dada
a impossibilidade de o fazer quanto ao
ano de 2020 (em que, infelizmente,
perdemos todo o material). Teríamos,
nesse caso, de introduzir pelo menos
uma medalha de prata. Esta
dificuldade fez-nos tomar uma decisão
que, uma vez assumida, sabemos não
ser isenta de questionamento e de
crítica. Nenhum critério de decisão,
neste contexto, o seria. Assim,
decidimos publicar cinco medalhas de
ouro e cinco de prata. A escolha dos
ensaios publicados foi nossa e
assumimo-la em pleno. Escolhemos
qualidade filosófica, mas também
decidimos dar visibilidade aos que
mantiveram um percurso de maior
relevância na PROSOFOS, quer pelos
resultados internacionais, quer por
terem caminhado ao nosso lado,
fazendo da PROSOFOS uma das
grandes referências no panorama
filosófico nacional.

Ao José Nuno Forte, à Beatriz Santos,
à Sofia Avelino, ao Alexandre Eira, ao
Nuno Gomes, ao Álvaro Lopes, à
Beatriz Branco, ao Duarte Amaro, ao
Pedro Silva e ao Santiago Sanches
Fernandes, pelos ensaios produzidos,
pelas participações internacionais e
pela dedicação incondicional à
filosofia,

  muito Obrigada!

Vera Vicente
Vera Vicente | Presidente da PROSOFOS

Dia Mundial da Filosofia
Lisboa, 17 de novembro de 2022



OS ENSAIOS

art.º 21º do Regulamento das Olimpíadas Nacionais de Filosofia e
participação de Portugal nas International Philosophy Olympiads.

reproduzidos nos termos do

José Nuno Forte (medalha de ouro 2012) Beatriz Santos (medalha de ouro 2014)

Sofia Avelino (medalha de prata 2015) Alexandre Eira (medalha de prata 2016)

Nuno Gomes (medalha de ouro 2017) Álvaro Lopes (medalha de prata 2018)

Beatriz Branco (medalha de ouro 2019)

Pedro Silva (medalha de ouro 2022) Santiago Fernandes (medalha de prata 2022)

Duarte Amaro (medalha de prata 2019)

N.E.: a reprodução dos ensaios de 2016 e prévios foi realizada com o consentimento dos autores.
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O livre arbítrio é compatível com a omnisciência divina?
 

José Nuno Forte
Medalha de Ouro | I Olimpíadas Nacionais de Filosofia
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O Livre-Arbítrio e a Hipótese de Deus

           Qual  é  a  força  que  comanda  os  desígnios  do  Universo?  Aquilo  a  que
chamamos de causalidade, baseado nos mecanismos causa-efeito, qual a sua
origem? Existem, a meu ver, dois pontos de vista principais para dar a resposta às
questões supramencionadas. O primeiro ponto de vista, podemos designá-lo como
“Causalidade Divina”, argumentando que é Deus que, como criador do Universo,
está encarregado de reger os desígnios do mundo. A segunda perspetiva assenta na
existência de mecanismos que não podemos compreender, indefinidos, mas que
em nada se assemelham à existência e poder de uma entidade divina ou espiritual. 
          Há, antes de mais, que definir livre-arbítrio e olhar para o problema da sua
existência. O conceito é, geralmente, associado com Liberdade da Vontade, em
que o ser humano, objecto de estudo mais proeminente relativamente a este
problema, pois parece ser o único, no nosso planeta, pelo menos, com inteligência
suficiente para o compreender aprofundadamente (não querendo com isto dizer
que os outros seres não estejam sob a influência das mesmas regras causais), vê a
sua liberdade como autodeterminação. Isto é, se me propuser conseguir algo,
devido somente à minha vontade, realizá-lo-ei. Para que tal se verifique, parece
necessário, à partida, que os acontecimentos que observamos todos os dias ao
longo da nossa vida não sejam causados. Contudo, é impossível negar que, por
exemplo, ao jogarmos snooker, ao projetarmos uma bola na direção de outra e esta
avançar em direção ao buraco, existem casos inegáveis de causalidade, em que um
evento X é causa de Y, que se sucede a este no tempo. Assim, não devemos tomar
em consideração os acontecimentos mecânicos como este, mas sim o que está por
detrás deles: alguém teve de querer empurrar a bola com o taco na direção da outra
e se esse mesmo indivíduo não o tivesse feito, ou seja, não tivesse realizado essa
ação, não se teria verificado o movimento da outra bola. Podemos, então, definir
que a liberdade da vontade está presente nas nossas ações que vão, por sua vez,
originar outros acontecimentos, estabelecendo uma relação de causalidade. Se cair
um vaso de uma janela, porque uma esposa traída está a discutir com o marido e
lhe tenta acertar com dito objeto mas falha, o acontecimento (queda do vaso)         
 .



percecionado por um observador exterior que não o agente tem origem numa ação
realizada por esse agente. A autodeterminação em fazer algo é, por isso, a nossa
força no mundo e pode levar a que este sofra alterações.
          Porém,  esta  ideia  está  sujeita  a  imensas  críticas.  Justificou-se,  acima,  o
movimento das bolas de snooker ou a queda do vaso, com o que aconteceu de
forma imediatamente anterior  à observação de dito acontecimento. A verdade é
que a ação à qual se atribuía estatuto de causa de certo acontecimento é
meramente parte de uma série causal que influenciou o que acontecia e, mais
importante, o que o agente fazia. E até onde regride essa série causal? Algo levou a
que a pessoa que está a jogar snooker tenha decidido ir àquele bar e não a outro.
Uma qualquer razão fez com que a esposa explodisse de raiva naquele momento e
não meia hora depois… ou um ano antes. A questão da extensão das séries causais é
que não nos é possível saber a sua origem ou, da mesma forma, o seu fim, pois cada
elemento de uma série causal pode, por sua vez, ser elemento integrante de uma
série causal paralela: basta imaginar que o vaso atirado pela janela atingiu a cabeça
de alguém e levou à sua morte. O arremesso do vaso é, então, parte da série causal
que leva ao divórcio do homem e da esposa e também, juntamente com as razões
que levaram a que a pessoa atingida se encontrasse ali naquele momento, da morte
do indivíduo. A causalidade, tendo como unidade constituinte básica cada série
causal, aparentemente, tem de substituir a vontade como mecanismo que afeta o
que acontece no mundo que nos rodeia. E quais as consequências de olhar o
mundo desta forma? Passando a vontade do ser humano a ser não mais que um elo
das séries causais, o livre-arbítrio é profundamente afetado. Se nada daquilo que
nos acontece ou fazemos ocorre somente devido à nossa vontade, mas sim porque
é o resultado inevitável de uma conjugação de fatores que formam uma série
causal, então não podíamos nunca ter feito algo diferente daquilo que acabámos
por fazer. Isto porque a nossa vontade tem um peso ínfimo no resultado final. Ora,
se não podíamos ter feito outra coisa que não aquilo que acabámos por fazer,
então não somos livres, na medida em que, por muito que desejássemos (dando
igual significado semântico a "querer”, “desejar” e ao que resulta da nossa vontade
que algo aconteça) mudar ou decidir o resultado de algo, nunca o conseguiríamos
fazer. Não quer dizer que uma série casual não torne realidade algo que vai ao
encontro aos nossos desejos. Certamente que alguém que ganhe a lotaria o
desejava, porque senão não teria jogado, mas o seu querer não teve real influência
para o resultado final, senão todos os que jogam ganhariam o prémio máximo. Foi,
sim, a conjugação de fatores como o que o levou a ter escolhido aquele bilhete (se
tivesse chegado trinta segundos depois já o bilhete premiado tinha mudado de        
 .
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mãos) ou o que levou a que aquele bilhete não tivesse sido levado para uma cidade
do outro lado do país. 
          Dito  isto,  parece  difícil  arranjar  uma  justificação  para  se  defender  uma
perspetiva diferente da que, contrariamente à nossa intuição natural, advém a
perda categórica da liberdade. Como se tal não bastasse, David Hume prova,
através do célebre “Dilema de Hume”, que a liberdade do ser humano é posta em
causa, e mesmo negada, não só se se verificar a verdade do Determinismo, ou seja,
se os mecanismos causais forem a força que comanda o universo, mas ainda mais se
estes não existirem, pois aí tudo o que nos acontecesse era puramente derivado da
sorte, da aleatoriedade do universo. Para manter alguma possibilidade de ainda nos
podermos considerar livres, teríamos de adotar uma perspetiva in between, fugindo
às garras do Determinismo Radical, mas essa versão mitigada, que não só não nega
a existência da liberdade, apesar da mais que clara dependência causal do universo,
mas pretende mostrar que a existência de mecanismos causais é o que torna
possível a existência de liberdade, não satisfaz todas as mentes filosóficas. Associada
à liberdade, vem a responsabilidade do agente pelas ações que realiza e, sabendo
que para se poder responsabilizar alguém é necessário que este realize a ação, pelo
menos, consciente e voluntariamente, tendo presente as consequências possíveis de
dita ação, o ponto de vista apenas moderadamente determinista deixa esta questão
em aberto. Tentam mostrar que existem razões para preservarmos a nossa crença
na liberdade humana, pois, como a nossa vontade faz parte, como dito
anteriormente, das séries causais que nos afetam (o peso desta no resultado final
continua a ser altamente discutível), podemos considerar-nos livres. Apesar de não
podermos nunca ter feito algo que não aquilo que fizemos (o ponto
imediatamente abaixo irá mostrar que isto é o que de facto se verifica, devido à
impossibilidade metafísica de ocorrer a situação que poderia ter levado o agente a
fazer algo diferente), sendo a nossa vontade parte da série casual, tivemos alguma
influência no que aconteceu. A atribuição de responsabilidade deve ser feita, neste
caso, porque o agente poderia não ter feito o que fez, se fosse uma pessoa diferente.
Contudo, parece absurdo responsabilizar alguém por ter feito algo que poderia
não ter feito… se fosse uma pessoa diferente. A definição mais comum de
responsabilidade, diferente da que o Determinismo Moderado utiliza, dita que um
homem é responsável por ter realizado uma ação consciente e voluntariamente,
mas a utilizada pelos Moderados define a responsabilidade como ausência de
coação. Ou seja, simplificando, sempre que alguém realizar uma ação sem que seja
coagido a tal, realizando-a livremente, é responsável e, dado que se é responsável se
e somente se for livre, não pode ser outra coisa que não livre. A negação de uma     
 .
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condições leva à negação necessária da que a ela se segue, pelo que, ao não
conseguir justificar suficientemente o porquê da responsabilidade de um agente,
não pode a este ser conferido o estatuto de livre.
          A  reflexão  feita  nestes  parágrafos  mostra  que  talvez  nem  seja  correto
presumir do princípio que somos livres, ou sequer que a liberdade pode existir
enquanto não se provar que os mecanismos causais nos podem dar “espaço de
manobra” para influenciar o resultado de uma série causal. De qualquer modo, a
ausência de prova não é prova da ausência, e a liberdade pode ser possível se
conjugarmos os fatores que a determinam de uma forma totalmente nova. O que
parece não desaparecer é a sombra que paira sobre o que causa ou rege, realmente,
a causalidade no Universo. Que o livre-arbítrio não parece ter muitas possibilidade
de existir para a nossa espécie, não o podemos negar. Não perde, porém, interesse,
a questão de quem (ou o quê) é que nos rouba essa possibilidade. A perspetiva que
intitulámos no início de Casualidade Divina, defende que Deus é a primeira causa,
isto é, que se a regressão nas séries casuais fosse feita até à causa primordial, e não
apenas à mais imediata, como fiz acima, esta seria Deus. É sabido que o problema
da existência de Deus ainda é, no dia de hoje, um problema sem resposta, apenas
com inclinações para a crença, o agnosticismo ou a não crença na Sua existência, e
que a própria definição do conceito e das propriedades desta entidade divina não
são certas e estão em constante mutação. Por questões de facilidade, iremos definir
Deus como um ser Omnipotente, Omnisciente e Sumamente Bom, de acordo
com a definição teísta de Deus. Analisando cada propriedade individualmente: a
suma bondade consistiria no desejo de Deus em tornar o mundo um lugar
totalmente bom, não desejando e impedindo o mal que nos afeta. A omnipotência
seria a capacidade de realizar tudo aquilo a que se propusesse. Deixaremos a
omnisciência para mais tarde, focando agora um problema que pode derivar da
definição usual de omnipotência. Para isso, podemos começar por analisar o
problema do Mal, um argumento que tenta refutar a posição teísta. Através deste
argumento, tenta-se mostrar que a existência de um Deus com as três propriedades
supramencionadas é impossível, dado que é inegável a existência de mal no
mundo. Este mal pode dividir-se em causas naturais ou humanas, pode variar de
um assalto a uma loja a um homicídio em massa, nas causas humanas, ou de uma
brisa que parte uma jarra a um ciclone que mata milhares, nas naturais. Seja como
for, o mal existe e todos nós já o experienciámos. O argumento desenvolve-se,
então, da seguinte forma. Sendo inegável que o mal existe, algo falhou quando
Deus criou o mundo (mais uma vez, aqui verifica-se que a ideia da  Causalidade
Divina é, também ela, parte integrante da ideologia teísta). Assim, ou Deus não é   
 .
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Sumamente Bom, pois conseguia impedi-lo, sabia da sua existência, mas não fez
nada para o evitar, ou não é Omnipotente, pois sabia que o mal existiria e não
queria que ele existisse, mas não o conseguiu impedir. Aqui levanta-se uma das
maiores críticas possíveis à posição que defende que Deus é a causa primordial,
pois se Deus não conseguir impedir o mal, não por não ser sumamente bom, mas
porque não é omnipotente, então é igualmente possível que não tenha capacidade
suficiente para ter criado o mundo, dado que nada garante que não tendo sido
capaz de algo, o que refuta a omnipotência, seja capaz de tudo o resto. Uma
possível resposta a esta objeção prende-se com o facto de Deus, na sua
omnipotência, ser capaz de fazer tudo o que é possível. Isto é, redefine-se
omnipotência não como a capacidade de fazer tudo, sem quaisquer restrições, mas
sim como a capacidade de fazer tudo o que é intrinsecamente possível. Poderia,
então, ser possível para Deus criar o mundo, mas não criá-lo sem a existência do
mal. Imaginemos uma representação corporal de Deus que teve na Sua mente
todos os mundos possíveis de serem criados. Por mais que procurasse, todos eles
tinham alguma falha. Por ser sumamente bom, escolheu criar aquele que trazia um
melhor equilíbrio entre o mal causado e o bem produzido (a consistência ética, em
termos da perspetiva consequencialista desta posição, é altamente questionável,
pois existem casos em que milhares sofrem apenas para o “prazer” de uma pessoa),
e a eliminação completa do mal passa a ter de ser vista como a possibilidade de
desenhar um triângulo com sete lados, intrinsecamente impossível, isto é,
impossível em si mesma. Daqui advém que a tentativa de refutação da propriedade
da omnisciência pelo argumento do mal, que Deus não impediu o mal no mundo
não porque o queria ou porque não foi capaz de tal, mas porque não teve
conhecimento da sua existência, deixando assim de ser omnisciente, perde alguma
consistência, pois Ele poderia simplesmente não o ter conseguido impedir, já que a
nova definição de omnipotência parece servir como justificação suficiente para
acreditarmos nisso.
Com o passo seguinte pretendo mostrar que a omnisciência divina, se realmente
existir, pode ter consequências inimagináveis, que podem colocar ainda mais
questões sobre a sua real existência do que o argumento do mal, apresentando um
argumento que considero condicionar ainda mais esta propriedade do que o
argumento desenvolvido no parágrafo acima. Começando pela definição de
omnisciência. Se tivermos omnisciência como a capacidade de poder saber tudo
aquilo que existe para saber acerca do universo, Deus seria capaz de saber o que
está a acontecer, o que aconteceu e o que irá acontecer. Por outras palavras, Ele
teria a capacidade de ler e desvendar as séries causais que regem o nosso mundo.     
 .
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Assumindo que Deus é uma entidade existente dentro do nosso mundo, ainda que
possa ser considerada transcendente ao entendimento humano, também Ele estaria
sujeito aos mecanismos causais, levantando a questão: O que terá causado Deus? E
claro, se algo causou Deus, então este não é a primeira causa. Sem certezas sobre
este assunto, mergulhemos numa espécie de experiência mental em que Deus é, de
facto, a primeira causa. Sabe, assim, tudo o que diz respeito aos mecanismos
causais que nos afetam. Contudo, sabe também tudo o que Lhe diz respeito. A
não ser que consideremos Deus uma entidade não corpórea e não material (o que
seria mais semelhante à perspetiva defendida pela segunda corrente de pensamento
que introduzi no início do ensaio e pretendo desenvolver mais à frente), também
Ele é cognoscível, podendo conhecer-se a si mesmo e tudo o que lhe pode
acontecer. Assim sendo, levanta-se a questão “Será Deus livre?”. É inegável que um
humano que soubesse o seu passado, presente e futuro, ou seja, se fosse
omnisciente, não seria livre, pois saberia exatamente aquilo que iria fazer, fosse o
universo regido por mecanismos causais ou meramente pela vontade. E Deus,
sendo omnisciente, será livre? Parece que não, pois mesmo antes de criar o
universo, já sabia que o ia criar e a forma como este iria ser. Se Deus não é livre, e
por questões de tópico, igualemos esta afirmação a “Deus não possui livre-
arbítrio”, então o que o levou a criar o universo? Não estando sujeito aos mesmos
mecanismos causais que os humanos, parece que, ainda assim, algo o levou a que
fizesse o que fez. E se assim é, encontrámos uma razão mais forte para acreditar que
Deus não é a primeira causa.
          Resta a pergunta. Se Deus não é a primeira causa, então o que é que reside no
degrau mais alto da escada da causalidade? Segundo o outro ponto de vista que
disse, na introdução do ensaio, ir tratar, essa entidade primordial de tudo
causadora pode ser… qualquer coisa. Pode-se achar que encontrar a verdade e
descobrir, se é que tal é possível, o que é verdadeiramente essa entidade é
importante, mas discordo. Mais importante é que nos apercebamos das potenciais
consequências que daí podem resultar, pois ficamos perante um dilema. Ou Deus
existe e é livre, pelo que também é responsável, e nós, humanos, somos controlados
pelos Seus mecanismos de causalidade, e não somos livres nem responsáveis, ou
Deus não existe e o mundo é controlado por mecanismos causais (distintos de uma
entidade divina) que nos transcendem, mas que, por não possuírem identidade,
isto é, simplesmente existem, não são “alguma coisa concreta/material”, não
podem ser responsabilizados e, consequentemente, volta a recair sobre nós a
responsabilidade e é possível dizer que existe livre-arbítrio. Esta é, assim, e numa
nota à parte, uma possível objeção ao Determinismo Radical, na medida em que se
.
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os mecanismos causais que o Determinismo defende não disserem respeito a uma
entidade responsabilizável, então somos nós que temos de ser responsabilizados,
para que continue a fazer sentido a existência de responsabilidade, e somos, então,
livres, mesmo que a liberdade da vontade para nada conte, como, de resto, é
facilmente provado.
          Para  concluir,  parece  então  que  existe  uma  incompatibilidade 
 insuperável entre não só a omnisciência divina, mas a própria existência de Deus e
a possibilidade do livre-arbítrio humano. Tecendo apenas algumas considerações
finais, podemos ainda dizer que a liberdade de Deus é um obstáculo à liberdade
humana, pois se Deus não fosse livre, algo o controlaria e isso seria indício de
existir algo mais, como os mecanismos causais, universais e transcendentais que a
segunda perspetiva sugere e que, como o dilema mostra, nos confeririam liberdade
e responsabilidade. Aliás, a própria necessidade da redefinição do conceito da
omnipotência divina parece indicar que podem existir coisas verdadeiramente
impossíveis de ultrapassar até para Deus, indiciando que, mesmo que Deus exista,
pode existir ainda outra “coisa” que Lhe estabelece certos limites. Pode, assim,
existir uma terceira possibilidade a juntar ao dilema, em que Deus existe, mas é
superado pelos mecanismos causais. Até que ponto esse Deus condicionado, se
existir, pode ainda ser comparado ao Deus todo-poderoso venerado por milhões?
Não sabemos, mas que é impossível que o Deus dos teístas exista e que estes se
possam considerar livres, isso é indubitavelmente verdade.
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A existência de Deus é compatível com a existência do mal?
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Um mundo sem Deus é um mundo com mal.

          Ao  longo  deste  ensaio  defenderei  que  a  existência  de Deus é incompatível
com a existência do mal. Para tal, é necessário, como é característico da Filosofia,
começar por questionar vários aspetos. Primeiramente é imprescindível analisar
cuidadosamente a pergunta colocada, dividindo-a nas seguintes partes:
          - O que é necessário para que x seja compatível com y?
          - Como definir “Deus”?
          - Como definir “mal”?

          Depois de esclarecida a questão semântica, analisarei o problema do mal e,
seguidamente, o problema lógico do mal, formulado por Alvin Platinga, tentando
corroborar o primeiro e refutar o segundo, mostrando que as premissas propostas
por Platinga não são condição suficiente para provar que é possível existir mal
num mundo onde Deus existe. Analisarei também a hipótese dos vários mundos
possíveis, tentando provar que, segundo a condição de Deus que apresentarei, seria
incongruente que Deus não conseguisse criar um mundo melhor que o atual. Por
último, apresentarei a minha argumentação acerca do problema do livre-arbítrio
como justificação para o problema do mal, defendendo que este não prova que a
existência de Deus é compatível com a existência de mal.

          Compreensão dos conceitos
          O que é necessário para que x seja compatível com y?

          O conceito chave desta frase é “compatível”. O que significa afirmar que x é
compatível com y? Ao longo do ensaio usarei o termo “compatível” com o
seguinte significado: se x é compatível com y, então x e y podem ocorrer
simultaneamente sem que entre estes haja, necessariamente, uma contradição. Ou
seja, afirmar que a minha paixão por filosofia é compatível com o meu gosto por
neurociência significa que posso ter uma paixão por filosofia e, simultaneamente,
adorar neurociência, não existindo uma contradição entre estas duas situações.



          Como definir “Deus”?

          Ao  longo  deste  ensaio utilizarei  a  definição  clássica  de  Deus,  o  Deus  dos
teístas, ou seja, um Deus sumamente Bom, omnisciente e omnipotente. Desta
forma, o Deus teísta, sendo sumamente Bom maximiza sempre o bem, sendo
omnisciente tem conhecimento de tudo o que ocorreu, ocorre e ocorrerá e, por
último, sendo omnipotente, tem a capacidade de realizar toda e qualquer ação, sem
exceção.

          Como definir “mal”?

          A   que   nos   referimos   quando   proferimos   juízos   de   valor   tais   como  
 “O João teve uma má atitude.”? Qual é o significado do adjetivo “má”? Defino
mal como a ausência de bem, ou seja, defino mal como o contrário de bem. Ou
seja, se por bem entendo toda e qualquer ação ou situação de que resulta um saldo
positivo, contribuindo para a felicidade e prazer dos indivíduos em questão, o mal
será, por contradição, definido como toda e qualquer ação ou situação de que
resulta um saldo negativo, contribuindo para a infelicidade e dor dos indivíduos
em questão.

           O problema (lógico) do mal

          O  problema  do  mal  é  há  centenas  de  anos  discutido  e  reformulado  na
comunidade filosófica. Muitos o acharam condição suficiente para provar a
incompatibilidade da existência de Deus e da existência do mal, muitos outros
apenas o acharam uma condição necessária (mas não suficiente) e ainda outros o
consideraram um argumento inválido.
          Primeiramente,  irei  expor  o  problema  do  mal  e  seguidamente  apresentar
a minha própria visão acerca deste, utilizando as definições supramencionadas.
          Uma possível apresentação do problema do mal é a seguinte:

          Argumento 1
          Premissa  (1):  Se Deus é sumamente bom, omnisciente e omnipotente, o mal
          não pode existir.
          Premissa  (2):  O mal existe.
          Conclusão:  Logo, Deus não é sumamente bom, omnisciente e omnipotente.
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          O que podemos concluir? Se se negam os traços caracterizadores do Deus dos
teístas, então não é possível que este seja efetivamente o Deus dos teístas. Ou seja,
ou o Deus dos teístas não existe se existe mal, ou o Deus que existe é radicalmente
diferente do Deus dos teístas (não poderia ser sumamente bom, omnisciente e
omnipotente). Ora, como inicialmente referi no início do meu ensaio, caracterizo
Deus exatamente como os teístas o fazem, logo a última opção fica excluída,
restando apenas a primeira: existindo mal, Deus não pode existir(*). Retomando a
minha definição de compatibilidade - se x é compatível com y, então x e y podem
ocorrer simultaneamente sem que entre estes haja, necessariamente, uma
contradição – e substituindo x por existência de Deus e y por existência do mal,
acabamos com a seguinte afirmação: Se a existência de Deus é compatível com a
existência do mal, então a existência de Deus e a existência do mal podem ocorrer
simultaneamente sem que entre estes haja, necessariamente, uma contradição. O
que acabámos de constatar? Que esta afirmação está em plena contradição com o
argumento 1: Existindo mal, não é possível que o Deus teísta exista. Assim sendo, a
existência de Deus é incompatível com a existência do mal.
          Será  que  poderia  terminar  aqui  o  meu ensaio,  dando  como resposta  final
o que acima referi? De todo, há ainda vários aspetos relevantes a serem
questionados e dignos de uma avaliação cuidada, como pressupõe a atividade
filosófica. Por exemplo, podemos pôr em causa a veracidade da premissa (1) e da
premissa (2). Talvez o mal possa existir se não se conservar uma definição tão
estreita do conceito de Deus, talvez Este não tenha de ser apresentado como
sumamente bom, omnisciente e omnipotente (ou seja, como o Deus dos teístas).
Esta linha de raciocínio é válida. No entanto, como já referi, não enveredarei por
essa via, uma vez que a minha definição de Deus, para os efeitos deste ensaio, é a do
Deus teísta. Analisemos então a premissa (2). Será que o mal existe mesmo? Ou
seja, retomando a definição, será que existe efetivamente uma ação ou situação da
qual resulta um saldo negativo, contribuindo para a infelicidade e dor dos
indivíduos em questão? Empiricamente, parece-me inegável afirmar que existem,
de facto, ações que participam desta condição. Por exemplo, o holocausto não foi
de facto uma situação da qual resultou um saldo negativo, contribuindo para a
infelicidade e dor dos indivíduos em questão? Estou ciente que é necessário ter em
conta o sistema moral que na altura vigorava e, para além disso, indagar se existem
ou não valores morais absolutos (e.g. é sempre mau matar alguém). No entanto,     
 .
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tomarei o valor moral “É sempre mau matar alguém” como absoluto, de forma a
poder continuar com a minha argumentação. Assim sendo, torna-se absurdo
afirmar que não existe mal, quando o exemplo supramencionado, pela minha
definição de mal, prova exatamente o contrário. Não obstante, o filósofo Alvin
Platinga formulou o problema lógico do mal de forma a tentar não negar a
existência de mal, mas atribuir a sua existência não ao Deus teísta, mas a fatores
externos. Numa formulação um pouco rebuscada do mesmo argumento, é
possível afirmar que Platinga defende que a existência de Deus é compatível com a
existência do mal, uma vez que o mal é causado por forças externas, como, por
exemplo, o diabo. Por exemplo, como justificar a ocorrência de tsunamis que
devastam povoações inteiras se Deus, sendo omnipotente, poderia preveni-los?
Platinga argumenta que tais fenómenos são causados por um ser intrinsecamente
mau, por exemplo, o diabo, sobre o qual Deus não tem controlo. O problema
lógico do mal é, sem dúvida, muito mais complexo do que a forma como o
apresento. No entanto, considero importante referir que mesmo que Platinga
resolva o problema da compatibilidade de existência de Deus com a existência de
mal, só o faz, como o nome do problema indica, logicamente. Ou seja, para a
conclusão (a existência de Deus é compatível com a existência do mal) ser deduzida
validamente não é necessário que as premissas sejam verdadeiras (e.g. é muito
discutível a possível existência de um diabo). Assim sendo, a conclusão é deduzida
de forma válida, mas poderemos realmente afirmar que o argumento é sólido? Não
creio que o possamos fazer, uma vez que a conclusão deriva de premissas muito
duvidosas. Desta forma, será que já consegui provar que a existência de Deus é
incompatível com a existência de mal? É prudente analisar a questão mais a fundo,
tentando clarificar ao máximo a minha argumentação. Para isso, analise-se agora a
hipótese da existência de vários mundos.

          A hipótese da existência de vários mundos

          Imagine-se   o   seguinte   cenário:   Deus,   sumamente   bom,   omnisciente   e
omnipotente, antes de criar este mundo, tem possibilidade de escolha, ou seja,
existem múltiplos mundos possíveis com a potencialidade de serem criados. Por
que razão foi precisamente este a ser criado? Sendo Deus sumamente bom, deduz-
se que decidiu criar este mundo porque era aquele provido de maior bem e aquele
que traria a melhor vida possível àqueles que, sendo por ele criados, o habitariam.
Talvez Deus tenha escolhido criar este mundo porque, apesar de ocorrerem
tsunamis e tremores de terras, e até genocídios, este mundo era a melhor hipótese   
 .
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de entre as que tinha à sua disposição. Este argumento parece provar que Deus
pode existir e, mesmo assim, existir mal: existe efetivamente mal, mas é o menor de
todos os males. Será que acabei de refutar a minha própria argumentação?
Olhemos com mais cuidado para o problema e para a forma como nos é
apresentado. O Deus considerado é o Deus teísta: sumamente bom, omnisciente e
omnipotente. Ora, sendo omnipotente não Lhe seria possível criar um mundo em
que não existisse mal de todo, um mundo melhor que o atual? Responder
negativamente à questão implica, necessariamente, admitir que Deus não é
omnipotente. E se Deus não é omnipotente, não pode ser o Deus dos teístas.
Como é Este que está em questão, resta-nos deduzir, uma vez mais, que a
existência de Deus não é compatível com a existência de mal. Da mesma forma,
responder afirmativamente a esta questão implicaria chegar à mesma conclusão: se
Deus, sendo omnipotente, tem a capacidade de criar um mundo em que não existe
mal e não o faz, então não pode ser sumamente bom. Como acima referido, esta
contradição leva à conclusão que a existência de Deus é incompatível com a
existência de mal.
          Mas não nos demos já por satisfeitos. Falta analisar um ponto fulcral e, talvez,
aquele de que resulta maior discordância: o problema do livre-arbítrio.
 
          O problema do livre-arbítrio

          O problema que aqui se coloca é o seguinte: 

          Sendo Deus sumamente bom, omnisciente e omnipotente, teria a capacidade
de atribuir aos homens livre-arbítrio. Sendo os homens dotados de livre-arbítrio, as
suas acções seriam por eles causadas e, consequentemente, estes seriam moralmente
responsáveis pelas suas consequências. Ou seja, se Deus atribuiu aos homens livre-
arbítrio, então quando estes escolhem agir de forma a que das suas ações resulte um
saldo negativo, contribuindo para infelicidade e dor dos indivíduos em questão, a
responsabilidade da existência de mal recai sobre os homens, ficando o problema
do mal resolvido. Esta parece uma forma perspicaz de tornar Deus “livre de
culpas”. Mas será que esta argumentação é válida?
          Comecemos   por   dividir   o   problema   nas   suas   partes   constituintes.
Primeiramente, o que se entende por livre-arbítrio? Para efeitos de uma
argumentação mais clara, definirei livre-arbítrio como “A capacidade que um
indivíduo tem de agir de acordo com a sua vontade, nunca sendo coagido,
podendo ter agido de outra forma se assim o quisesse.” Clarifiquemos a minha       
 .
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definição deste conceito, imaginando a seguinte situação:

          João  está  a  passear  pela  rua,  a  conversar  com  os  seus  botões. De repente,
sente uma vontade extrema de comer um gelado. Coloca a mão no bolso e verifica se
tem ou não dinheiro para comprar o gelado que quer. Apercebendo-se que sim,
dirige-se à loja dos gelados e compra um. Deliciado, continua o seu passeio.

          Será que a ação de João foi livre, segundo a minha definição? Vejamos: João
comprou o gelado porque o quis, ou seja, agiu em conformidade com a sua
vontade? Sim, sentindo vontade de comer o gelado, comprou-o - porque o quis
fazer; João podia ter agido de outra forma? Parece claro que sim: por exemplo, se
achasse que não devia comer o gelado, porque estava de dieta, então não o teria
feito – comeu o gelado, porque quis, mas podia não o ter feito; João foi coagido a
comer o gelado? Não foi o que sucedeu: o João comeu o gelado de livre vontade,
sem que nenhum factor externo o tivesse coagido a fazer tal coisa (como, por
exemplo, ser-lhe dito por alguém que se não comesse o gelado seria brutalmente
agredido).
          Assim  sendo,  se  Deus  dotou  os  homens  de  livre-arbítrio,  então  estes
conseguem realizar ações de acordo com a sua vontade, podendo agir de outra
forma se assim o quiserem, não sendo coagidos a realizar essa mesma ação. Se os
homens são capazes, como João, de decidir comer um gelado, também são capazes
de, livremente, decidir cometer o homicídio em massa de Judeus ou de assaltar um
banco, ações de que resulta um saldo negativo, contribuindo para a infelicidade e
dor dos indivíduos em questão - dotados de livre-arbítrio, os homens são capazes
de praticar o mal. 
   E em que medida é que podemos ser moralmente responsáveis pelas nossas
ações? Segundo a minha conceção de responsabilidade moral, um indivíduo x só
pode ser moralmente responsável por uma ação se a tiver realizado de forma
voluntária (com ausência de coação), de acordo com a sua vontade e, ao mesmo
tempo, se pudesse ter agido se forma diferente daquela que realmente agiu - um
indivíduo x só é moralmente responsável se agir livremente. Assim sendo, será que
a responsabilidade moral da existência de mal recai realmente sobre os homens?
Para conseguir responder a esta questão é necessário recuar um pouco, até às
condições que este problema pressupõe. A condição que considero que tem de ser
analisada é o facto de Deus ter dotado os homens de livre-arbítrio. Vejamos, ao
dotar os homens de livre-arbítrio, Deus criou seres capazes de praticar o mal. Mas a
situação inversa não seria também possível, visto ser Deus sumamente bom,            
 .
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omnisciente e omnipotente? Ou seja, não seria Deus capaz de dotar os homens de
livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, esse livre-arbítrio ser de tal natureza que não
incluiria a possibilidade de existência do mal? Este ponto de vista pode ser
considerado ambíguo: será possível a existência de livre-arbítrio em que x ou y não
é possível? Restringir as opções de escolha não é, necessariamente, influenciar a
escolha e, consequentemente, negar o livre-arbítrio? Parece-me que é este o caso.
No entanto, é ainda possível colocar outra questão: Se Deus é omnisciente, saberia
que, ao criar homens dotados de livre-arbítrio, estes acabariam por praticar o mal.
Sendo sumamente bom, não poderia permitir que tal acontecesse e sendo
omnipotente poderia impedir que os homens fossem dotados de livre-arbítrio
(impedindo assim a existência de mal). A que conclusão nos leva esta linha de
pensamento? Precisamente, uma vez mais, à discordância entre a possibilidade de
Deus ser caracterizado como os teístas o fazem e o mal existir. Esta relação
paradoxal entre as características do Deus teísta lembra o paradoxo da pedra: Será
possível que Deus crie uma pedra tão pesada que nem ele a consiga levantar?
Sendo omnipotente consegue criar uma pedra que satisfaça tais condições; no
entanto, a sua condição de omnipotência também o dotaria de capacidade de
levantar tal pedra. No entanto, a ocorrência simultânea dos dois eventos implica,
necessariamente, uma contradição (sendo por isso mesmo um paradoxo). O
mesmo se verifica em relação à compatibilidade da existência de Deus e de mal: ou
Deus não é o Deus teísta, e o problema teria de ser drasticamente reformulado, ou
a existência de Deus é incompatível com a existência de mal. Uma vez que, como
supramencionado, é o Deus teísta que está em questão, posso reafirmar a minha
posição: a existência de Deus é incompatível com a existência de mal.

          Conclusão

          Ao   longo   deste   ensaio   tentei   provar   que    a   existência   de   Deus   é
incompatível com a existência de mal. 
          Concluo   que   ou   o   Deus   em   questão   não   é   o   Deus   teísta,   o   que
envolveria uma mudança extrema de cenário, não só na discussão filosófica, mas
também na forma como os crentes encaram a religião e a vida, ou, caso contrário, a
existência do Deus teísta é incompatível com a existência de mal, dado que a
ocorrência simultânea da existência de Deus e do mal exige, necessariamente, uma
contradição: sendo sumamente bom, Deus não permitiria a existência de mal;
sendo omnisciente, saberia que dotar o homem com livre arbítrio seria criar um
mundo com mal (o que implicaria uma contradição entre a sua condição de            
 .
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sumamente bom e de omnisciência); sendo omnipotente, seria capaz de criar um
mundo onde não existisse mal.
          Assim  sendo,  a  existência  de  Deus  como  o  apresento  não  é,  de  facto,
compatível com a existência de mal.
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“O princípio fundamental da igualdade no qual a igualdade de todos os seres
humanos assenta é o princípio da igualdade na consideração de interesses. Embora
este princípio proporcione uma base adequada para a igualdade humana, essa base
não se pode limitar aos seres humanos.” 

- Peter Singer
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          Imaginemos que me encontrava num espaço aberto, como um jardim, e que
um homem me apontava uma arma, fazendo-me escolher entre matar um cão e
matar um outro ser humano. Só tinha apenas estas duas opções, ou matava um ou
matava o outro. Como escolher? Ora, a maior parte das pessoas escolheria matar o
cão, mas será que existem razões morais suficientes para fazer esta escolha? Para
começar, a pessoa podia argumentar afirmando que os cães são animais não
humanos, que não falam, que não apresentam consciência moral e que não
expressam sinais de racionalidade como a que é expressa pelos seres humanos.
Porém, imaginemos agora a situação hipotética em que nos encontrávamos com
apenas duas opções, de novo: ou matávamos um ser humano adulto com
propriedades racionais intactas, com a capacidade de falar, expressar os seus
pensamentos, ou matávamos um bebé, que tinha nascido com uma deficiência que
não lhe permitia pensar adequadamente e que também não lhe permitia falar. Esta
situação, para muitos, seria completamente diferente, pois um bebé é um ser
humano e não se pode comparar a um cão, um animal não humano. Mas, este
bebé não apresenta todas as capacidades que estão normalmente inerentes a um ser
humano, tal como o cão.
          Proponho-me então, neste ensaio, a traçar os limites da esfera de consideração
ética, que nos permitem responder às situações hipotéticas apresentadas acima.
Entenda-se, desde já, como esfera de consideração ética, a esfera onde se inserem os
seres que apresentam direitos e que merecem consideração ética pelo facto de os
apresentarem. Para se poder inserir qualquer ser na esfera de consideração ética, é
necessário definir a condição não só necessária, mas também suficiente, que um ser
precisa de apresentar para ser digno de consideração. Neste ensaio, ao ser utilizado
o termo “animal”, estarei a referir-me aos animais que não pertencem à espécie
homo sapiens.



          Se, um dia, chegassem ao nosso planeta alienígenas que se consideravam
superiores a nós por apresentarem muitas capacidades avançadas, como o
teletransporte, a telepatia, entre outras, e fizessem de todos os seres habitantes deste
planeta os seus escravos, provavelmente pensaríamos que isso era injusto e
apresentaríamos diversas razões, como o facto de vivermos neste planeta há
milhares de anos e de sermos seres que sentem dor quando somos maltratados.
Porém os alienígenas não se iriam importar, porque a espécie humana é inferior e
por isso pode ser utilizada para qualquer função desejada por eles. É exatamente
isto que acontece com os seres humanos e os animais. Também muitas espécies
habitaram este planeta antes de nós e algumas habitam-no ainda connosco, mas
não é por isso que vamos limitar a base do princípio fundamental da igualdade na
consideração de interesses apenas à nossa espécie. Deve-se então analisar as razões
pelas quais esta base deve ser alargada a outros seres.
          Os seres humanos possuem direitos, mas existem também certas diferenças
nos direitos que possuem. Veja-se o seguinte exemplo: as mulheres possuem o
direito ao aborto, em certos países, mas os homens não. Porém, este não pode ser
exemplo de uma desigualdade entre direitos, uma vez que o homem não consegue
abortar. Seguindo este exemplo, apresento outro análogo: os seres humanos
apresentam o direito ao voto, mas os animais não. O que isto nos mostra não é que
os animais têm desigualdade em relação aos humanos, mas sim que existem certos
direitos humanos que nunca vão poder ser inerentes aos animais, pois existem
certas ações que não podem ser realizadas por estes, como votar. O que realmente
acontece é que, muitas vezes, os animais são considerados como seres que não têm
o direito à vida, e que não merecem qualquer consideração ética, porque, ao
contrário dos humanos, estes não têm interesses, nomeadamente não têm interesse
em viver e em permanecer vivos.
          Qualquer pessoa que pretende delinear e restringir os limites da consideração
ética apenas à espécie humana é considerada especista. Esta designação está
associada ao facto de também existirem pessoas que pensam que a sua raça ou o
seu género são superiores à raça e ao género dos outros, os racistas e os sexistas,
respetivamente. Os argumentos apresentados pelos especistas defendem
normalmente que os animais não devem ter direitos porque não podem realizar
escolhas morais, não falam e não conseguem pensar como os seres humanos.
Os argumentos dos especistas são completamente absurdos, dado que existe uma
característica que nos permite inserir os animais e, consequentemente, também os
bebés que nascem com deficiências nas propriedades do raciocínio e da fala, na
esfera de consideração ética – esta característica é a senciência. Entenda-se como     
 .

SOFIA AVELINO

28



SOFIA AVELINO

29

senciência a capacidade de sentir dor ou prazer, sendo a dor, o contrário de prazer,
considerada como a ausência de felicidade. Assim, podemos chegar à conclusão de
que se um ser for capaz de sofrer, então este tem o interesse de não sofrer,
pretendendo manter o seu bem-estar, e por isto os seus interesses devem ser
considerados, sendo que o ser merece ter consideração ética. Deste modo, se um
ser sofre então não existe qualquer razão para negarmos ou ignorarmos esse
sofrimento.
          As  propriedades  da  fala  e  do  raciocínio  em  nada  se  relacionam  ou
influenciam esta capacidade de sofrer. Existem pessoas que nasceram mudas e não
é por esta razão que negamos que sintam dor ou prazer. O órgão lesado nestas
pessoas será provavelmente as cordas vocais e não o sistema nervoso.
          Como é que se pode então afirmar que um animal sofre? Bem, sabemos que
pelo menos os nossos semelhantes, os seres humanos, sofrem. Mas de que modo é
que chegámos a esta conclusão? Normalmente dizemos que os restantes membros
da nossa espécie sentem dor porque quando queimam o dedo numa panela
quente, afastam a mão, tal como nós fazemos. No entanto, para começar, um
amigo meu podia ser um robot criado para fingir que sente sofrimento, sendo
programado para apresentar sinais que sente dor quando se encontra perante uma
situação em que a consequência comum é a expressão externa de sinais de dor. Os
sinais exteriores de dor, como as contorções, os gritos e o choro, não constituem a
dor em si mas sim consequências que estão normalmente associadas a uma
experiência de sofrimento. Por outro lado, também outro animal apresenta
qualquer sinal comum associado à experiência de dor, estando também presentes
os sinais que expressam sentimentos de felicidade, como acontece quando um cão
fiel que perdeu o dono o reencontra, mostrando estar extremamente feliz ao
abanar a cauda. Logo, se negarmos que os animais sentem dor, então negamos
também que os nossos amigos, a nossa família, todos os seres humanos sentem dor.
Isto porque, apesar de os sinais exteriores não constituírem a dor em si, estes sinais
permitem-nos considerar que os seres humanos sentem dor e estes sinais estão
presentes na maioria dos animais.
          Existe  quem  continue  a  afirmar  que os animais não sentem dor nem prazer
por não possuírem um sistema nervoso tão completo e complexo como o do ser
humano, todavia a ciência tem contribuído bastante para o desenvolvimento de
refutações a esta tese. Primeiro que tudo, Darwin provou com a sua teoria da
evolução das espécies que evoluímos dos símios e que esta evolução foi gradual. Se
esta evolução não foi repentina, não é possível argumentar que ocorreu uma
espécie de “salto” entre o sistema nervoso dos chimpanzés e o nosso, em que            
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simplesmente passámos a ser capazes de sofrer enquanto todas as outras espécies
continuaram a existir sem ter esta capacidade. O sistema nervoso de animais
anteriores a nós pode ser diferente do nosso, mas comparativamente ao dos
mamíferos (por serem os mais semelhantes à espécie humana) estas diferenças não
são significativas ao ponto de todos os outros animais serem incapazes de sofrer,
enquanto nós possuímos esta capacidade.
          Passo   agora   a   apresentar   outro   exemplo,   que   ocorreu   num   hospital
psiquiátrico nos Estados Unidos da América. Um médico de um hospital
psiquiátrico decide, para testar a sua vacina contra a hepatite B, dividir as crianças
em dois grupos. Estas crianças têm sérios problemas mentais, não sendo por isso
capazes de raciocinar devidamente. Para realizar este estudo, o médico induz em
todas as crianças o vírus desta doença. Após isto, o médico decide não dar a vacina
com a cura para a hepatite B a um grupo de crianças, mas ao outro grupo
administra esta vacina. Informa depois todos os pais que o seu filho ou filha
recebeu a devida vacina com a cura e que não se devem preocupar. No fim deste
estudo, o médico tem sucesso e consegue salvar as crianças a quem administrou a
vacina, mas as crianças do outro grupo morrem. A ação do médico não foi
eticamente correta, uma vez que as crianças foram utilizadas apenas como uma
forma de se descobrir e verificar os efeitos desta vacina, ou seja, foram utilizadas
como um meio para atingir um fim.
          À semelhança do que aconteceu naquele hospital, milhares de animais são
submetidos por dia a experiências e condições até mais extremas do que aquelas a
que foram submetidas as crianças. Mas para muitas pessoas, deixar os animais
serem maltratados para experiências com produtos de higiene, cabelo e
maquilhagem, já é completamente aceitável. Se os animais sofrem, então, tal como
aquelas crianças do hospital psiquiátrico, não podem ser tratados como meros
meios para atingir um fim. Podem não saber fazer contas de matemática, nem
serem capazes de escrever um poema, mas como são capazes de sentir dor e prazer,
não devem ser  instrumentalizados.
          Immanuel Kant foi um filósofo que afirmou, tal como Aristóteles e tantos
outros, que os animais foram criados apenas para servirem o homem. Assim, os
animais só teriam sido criados para servir de alimento, para as suas peles poderem
ser utilizadas para se fazerem roupas, entre tantos outros fins. Porém, se fossem
utilizados em touradas ou em jardins zoológicos como diversão, então estas
atividades já seriam fruto da mera crueldade humana e, por esta razão, passariam a
ser ações eticamente incorretas. Todavia, qualquer destas atividades
supramencionadas tem como resultado o sofrimento animal. Assim, não é possível
.
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diferenciá- las e não faz qualquer sentido que em certos casos seja possível
instrumentalizar os animais e noutros casos não.
          Os limites da consideração ética devem ser então traçados tendo em conta a
capacidade de sofrimento de um determinado ser. Em ambas as experiências
mentais apresentadas inicialmente, não existe qualquer diferença, uma vez que,
tanto seres humanos perfeitamente racionais e capazes de fazer escolhas morais,
como seres humanos que apresentam deficiências a nível da fala e da capacidade
racional, e também os animais, são seres que são capazes de sofrer. Sendo que todos
os seres sencientes têm o direito à vida, passaríamos depois a outro critério para
escolher qual dos dois seres salvar. Apesar disso, podemos concluir que um ser
deve ser inserido na esfera de consideração éticas se, e só se, apresentar a capacidade
de sentir dor e/ou prazer. Logo, um ser que não seja capaz de sofrer não merece
consideração ética, estando fora da esfera.
          Em  suma,  se,  como  tantos  afirmam,  a  espécie  homo  sapiens  for  mesmo
superior a todas as outras por apresentar as mais desenvolvidas capacidades
racionais, então qualquer ser humano deve entender que os limites da
consideração ética se estendem a todos os seres sencientes. Uma vez que o
princípio fundamental da igualdade na consideração dos interesses de Peter Singer
pressupõe a coexistência, dentro da esfera de consideração ética, de todos os seres
que conseguem sofrer, então a nossa espécie tem de parar de se servir dos animais
para conseguir o que quer e começar a aplicar a base deste princípio a outros seres.
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          A  eutanásia  é  dos  problemas  atuais  mais  relevantes  e  debatidos  no
mundo, com implicações filosóficas, sociais e práticas de enorme magnitude.
Situando-o na Filosofia, tratar-se-á de um problema na área da Teoria dos Valores,
mais especificamente, englobar-se-á na Ética. Esclarecendo a sua natureza de forma
mais inequívoca, poderemos explaná-lo enquanto questão acerca do valor moral
da eutanásia: fundamentalmente, o ato de ajudar alguém em profundo sofrimento
a morrer. Irei, ao longo deste ensaio, analisar este conceito e aprofundá-lo à luz da
Ética, através da classificação dos diversos casos em que se enquadra e das
implicações que cada um acarreta. Basear-me-ei num sistema de valoração ética e
definirei, antes de mais, o que significa “fazer o correto”. De seguida procurarei
explorar a sua aplicação e as objeções à conclusão, se for possível chegar a uma.
           O acendido debate envolvido na discussão da pergunta à qual procuramos
responder só pode ser explicado pelo profundo impacto que qualquer um dos
lados a tomar pode ter. Os Estados não poderão deixar esta questão às mãos dos
médicos ou das famílias das pessoas em questão. Nenhum dos envolvidos será,
geralmente, uma autoridade na matéria e manter uma legislação ambígua sobre
esta matéria ou mesmo não ter qualquer tipo de legislação acerca dela seria o
mesmo que legitimar que políticos, físicos ou linguistas fossem responsáveis pelas
nossas consultas anuais médicas ou pela manutenção da segurança, quando nos
parece óbvio que tal não faz sentido se não forem também médicos e polícias ou
militares.
          A  eutanásia  apresenta  diversas  teses  concorrentes,  derivadas  das  diversas
situações com as quais nos deparamos, e não apenas dois polos filosóficos.
Poderemos defender que toda a eutanásia é fundamentalmente errada, que apenas
determinados tipos de eutanásia são moralmente corretos e, também, que todos os
tipos de eutanásia são moralmente corretos. Defenderei a posição intermédia, de
que apenas determinados tipos de eutanásia são corretos, e basear-me-ei, para a
distinção entre casos, na vontade da pessoa cuja morte está em questão. Esta
distinção, para além de comummente aceite pelas autoridades no tema, terá
também um critério muito bem definido e devidamente justificado: a vontade da
pessoa cuja morte está em questão.



           O  que  nos  leva  porém  a  aceitar  tal  divisão  enquanto  relevante?  Será  de
extrema importância a definição de um critério sobre o qual a nossa reflexão se
baseará e que servirá de argumento central para a classificação acima referida.
           No campo da ética temos, habitualmente, duas grandes teses em oposição: a
deontologia e o consequencialismo. O primeiro assume que a intenção do agente é
a responsável pela classificação da sua ação, enquanto a segunda se prende
principalmente na análise das consequências que derivam das ações. Defenderei o
consequencialismo, propondo uma analogia: consideremos que, a pretexto de uma
viagem de barco, o Afonso e o Rodrigo viajam para uma região conhecida pela
beleza do seu mar, mas também pelo perigo característico da navegação nele.
Algum tempo após a sua entrada no oceano, uma tempestade rebenta e o barco de
fraca qualidade começa a fraquejar estruturalmente, o que culmina na sua
destruição. Nenhum dos navegantes sabe nadar, contudo, Rodrigo é capaz de
emergir e agarrar-se a uma parte do barco que sustenta o seu peso facilmente,
estando, portanto, em relativa segurança. Afonso, no entanto, não teve tanta sorte
e esbraceja na água a alguma distância de Rodrigo. Encontrando uma tábua que
salvaria a vida ao seu companheiro caso ele lha atirasse, Rodrigo prepara-se para lhe
atirar a tábua. Estava, no entanto, profundamente rancoroso com uma ação
passada do seu amigo e, portanto, resolve acertar-lhe com a tábua de modo a
provocar o seu afogamento. Atira, portanto, a tábua à sua cabeça e sem ação do
vento e pela previsível ação da gravidade, por total responsabilidade de Rodrigo a
tábua atinge a água a meros centímetros de Afonso, permitindo-lhe agarrar-se e
aguentar até à chegada da equipa de salvamento. Não podemos negar que a ação de
Rodrigo foi, afinal de contas uma ação que promoveu o bem, pois salvou a vida do
seu amigo, independentemente da sua intenção.
          Ficaremos, talvez, apreensivos a louvá-lo por essa ação, tendo em conta a sua
intenção, mas a nossa apreensão é justificada. O Rodrigo não é merecedor de
louvor por uma simples questão. A intenção não determina o bem característico
de uma ação, mas contribui para o julgamento do agente. Analogamente, não
podemos classificar uma tentativa de homicídio como uma ação incorreta se
totalmente fracassada e se o alvo nem se aperceber de tal tentativa. A ação não teve
qualquer impacto em ninguém para além daquele que a praticou e terá, portanto,
carácter moral nulo. Não pode ser discernida qualquer propriedade de uma ação
que não tem consequências. Isto não nos impede, no entanto, de condenar o
agente pelas suas intenções. A tentativa de homicídio demonstra-nos que o agente
terá “más intenções”, intenções que tenderam a promover o mal. De modo
nenhum podemos concluir, no entanto, que um agente munido constantemente  
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de “más intenções” será incapaz de agir, ocasionalmente, de forma correta ou de
forma moralmente nula.
          Ficamos   então   com   uma   questão   nas   mãos   que   nos   remeterá   para  
 a característica a considerar para classificar as consequências das nossas ações. O
hedonismo é a teoria mais comummente utilizada, baseando-se largamente na
noção de que, sendo o prazer a única coisa desejável e sendo ele correspondente à
felicidade, devemos promovê-lo ao máximo para o maior número de pessoas.
Refutarei, no entanto, a noção básica que estrutura toda a teoria: a definição de
felicidade enquanto prazer e de infelicidade enquanto desprazer.
          Proponho alternativamente uma outra posição, o Preferencialismo, segundo
a qual a noção de bem (e, consecutivamente, de felicidade) se prende com o
cumprimento de preferências e desejos. As preferências e desejos terão magnitudes
diferentes e será mais relevante numa situação promover as preferências e desejos
de ordem superior. Fundamentalmente, defendo que a felicidade de um agente se
prende com o cumprimento dos seus desejos e preferências de maior magnitude e
força, sendo estes que deveremos considerar aquando da avaliação moral de uma
ação. Exemplifiquemos de modo a clarificar o argumento:
          Os  desejos  e  preferências  presentes  máximos  do  João,  que  ultrapassam
todos os outros em importância e magnitude para a sua pessoa, são ter uma vida
estável e digna, encontrar emprego e formar família. Consideramos que o João é
mais feliz, quando e só se estes desejos estão concretizados. As suas preferências
inferiores quando comparadas individualmente às superiores não têm tanta
relevância e, portanto, devemos pesar estas questões aquando da tomada de
decisões.
          Consideremos, contanto, uma objeção à definição apresentada, ilustrada pelo
livro Admirável Mundo Novo. Na sociedade representada, os habitantes são
geneticamente condicionados antes do seu nascimento a ter propensão para entrar
numa de 6 castas previamente definida para eles. Vivem a sua vida considerando-se
felizes e, contudo, caso soubessem a verdade seriam incapazes de se considerar
felizes. Nós mesmos não os consideraríamos verdadeiramente felizes. Do mesmo
modo, uma mulher numa sociedade atual profundamente machista pode ver os
seus desejos máximos reduzidos à servência de um homem e à formação de uma
família e considerar-se feliz quando estas preferências se encontram realizadas. É,
portanto, relevante salvaguardar uma questão ao defender o Preferencialismo: a
felicidade corresponde aos desejos e preferências, mas apenas quando devidamente
informadas e quando toda a informação está no poder do sujeito. Se uma mulher,
que vivesse na sociedade referida como segundo exemplo, tivesse perfeita noção da
.
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vida característica no ocidente, que luta pela igualdade de géneros, e da vida
característica em sociedades matriarcais e feministas (apoiantes da superioridade do
sexo feminino) e mesmo assim tivesse como preferências as mesmas que possuía no
caso exemplo, não podemos negar que ela é realmente feliz quando as vê
concretizadas, mesmo que nós não o fôssemos.
          Por fim, irei apenas defender a proposição “Dever implica poder”. Defendida
inicialmente pelo filósofo Immanuel Kant, este princípio defende que apenas se
um sujeito tiver possibilidade lógica e física de agir de certa forma é que será
possível dever fazê-lo. Se estou impossibilitado logicamente e pelas leis da física de
entrar a voar nas janelas de um prédio em chamas para salvar aqueles que lá se
encontram, de modo nenhum, pode ser moralmente incorreto não o ter feito. Do
mesmo modo, se um médico for e tiver impossibilidade física de salvar a vida de
um paciente, não pode ser moralmente incorreto não o ter feito.
          Temos,  portanto,  o  Preferencialismo  Informado  enquanto  guia  da  ação
moral e o princípio “Dever implica poder” enquanto critério a seguir na
consideração do que devemos fazer. Começaremos seguidamente por analisar a
pergunta à qual devemos responder, identificando os diversos casos à luz das
preferências e dos desejos dos envolvidos. Chamarei à pessoa cuja morte está em
questão o sujeito S. A eutanásia dividir-se-á em três casos principais: aquele em que
S deseja morrer, aquele em que S não deseja morrer e aquele em que não sabemos
qual a vontade atual de S por impossibilidade física, psicológica ou psiquiátrica.
          A eutanásia apenas é considerada em casos onde existe extremo sofrimento de
S, podendo ser possível que a morte seja considerada por S um destino preferível.
A melhora de S é probabilisticamente impossível e, portanto, a opção à eutanásia
será sofrimento contínuo até à morte natural de S.
          Analisemos agora os casos. Tenhamos sempre em conta que as preferências e
desejos de S terão de ser informados, ou seja, eles terão de ter na sua posse toda
informação disponível relacionada com a questão da eutanásia. Se S deseja (de
modo informado) morrer, então será eticamente incorreto não permitir a
eutanásia. As preferências e desejos de pessoas que se importam com S e que
desejam que ele não morra devem ter sidas em conta, claro, mas perante um caso
de extremo sofrimento, torna-se quase impossível que a importância dos desejos
das pessoas que se importam com S ultrapassem em magnitude a importância dos
desejos de S. Será possível imaginar uma situação onde S seja tão importante que a
morte do mesmo poderia resultar no suicídio daqueles que não a desejavam,
derivado de anos de profunda infelicidade causada pela situação. Nestes casos, se
produzem realmente mais infelicidade do que o sofrimento até à morte de S            
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causaria, S vê-se realmente moralmente obrigado a, se tiver consciência disto, não
optar pela eutanásia.
          Caso S não deseje morrer (de modo informado) e que para ele viver seja um
desejo superior a não sofrer, não devemos, inequivocamente, ser responsáveis pela
sua morte.
          O  caso  em  que  não  sabemos  a  vontade  atual  de  S  dividir-se-á  em  dois
subcasos. Aquele em que a sua preferência foi previamente expressa e se encontra
registada e aquele em que não temos qualquer informação, a nível individual,
sobre a sua preferência na questão. Este caso será o mais complexo e aquele em que
as considerações terão de ser mais pensadas, devido ao facto de a situação não
possuir um conjunto de preferências facilmente identificáveis. Vemo-nos
obrigados a trabalhar de acordo com o princípio kantiano de “Dever implica
poder”. Só podemos agir de acordo com a informação que nos é logicamente
possível obter. A nossa prioridade será, portanto, obter essa informação a partir de
S, mas teremos de agir de acordo com a preferência previamente expressa de S, se
nos for impossível obtê-la. Não pode ser moralmente incorreto fazê-lo, visto que
nos é logicamente impossível ter a certeza sobre a vontade atual de S, se existir. Nos
casos em que S não pode expressar a sua vontade nem nunca a expressou, vemo-
nos cingidos a tomar uma decisão baseada em mera probabilidade e na forte
tendência biológica, evolutivamente condicionada, dos seres humanos de
procurarem conservar a sua vida acima de tudo. Esta probabilidade será, nesses
casos a melhor informação possível. Contudo, caso os familiares ou amigos nos
informem, em testemunho verdadeiro, que S teria essa preferência e tenham razões
muito fortes para terem essa crença, para além do testemunho de S (que não foi
feito), deveremos promover a eutanásia.
          Algumas  objeções  à  conclusão, para além daquelas levantadas previamente
em relação à validade das premissas, serão a da santidade da vida, o direito à vida de
S e o argumento da bola de neve contra a eutanásia.
           A primeira, defende que a vida tem valor intrínseco dado por uma divindade
metafísica. Para além do facto de os enunciados metafísicos não poderem ver a sua
verdade refutada (segundo Popper) não tendo, portanto, valor enquanto teorias
descritivas do mundo, ou não terem mesmo qualquer sentido lógico (como
defendem os empiristas), temos que a possibilidade de acabar com a própria ser
pecado é uma informação dada a S, sendo que a sua decisão é tomada já com isso
em conta. Será, portanto, moralmente correto respeitar a sua preferência e os seus
desejos.
          O  argumento  do  direito  à  vida  defende  que  S  tem  direito  à  vida  e  que,
.
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portanto, a eutanásia é incorreta. Será de apontar que os direitos implicam a
possibilidade de um sujeito ter acesso a eles caso essa seja a sua vontade. Por
exemplo, toda a gente tem direito à filosofia e a filosofar, mas toda a gente é
obrigada a fazê-lo. Do mesmo modo, não será possível defender que, caso a
preferência de S seja respeitada, a eutanásia é errada. Como defendido no filme
Mar adentro (que nos apresenta a vontade de um possível S) “a vida é um direito,
não é um dever”.
          O argumento da bola de neve contra a eutanásia defende que a permissão da
eutanásia em casos em que S pretende realmente morrer pode, ao longo do tempo,
levar a que casos em que S não tenha a total certeza da sua decisão e lhe seja
permitida a eutanásia. Mais tarde, poderá levar, paralelamente a que, em casos de
demência ou impossibilidade de S de expressar a sua vontade, se opte pela
eutanásia como meio de acabar com o que as pessoas considerem uma vida de
imenso sofrimento, miserável e indigna. Isto poderá, embora improvavelmente,
legitimar que um ditador extermine uma minoria para acabar com uma vida que
ele considere miserável, dolorosa e indigna. Esta objeção coloca-se contra a
conclusão de que a eutanásia é correta quando a sua justificação se faz através de
consequencialismo hedonista. O Preferencialismo Informado não só implica que
as decisões tenham de ser expressas por S, como implica que ele esteja informado.
A sua preferência é considerada acima daquela que os outros possam ter.
           Por   outro   lado,   temos   uma   última   objeção   mais   atípica:   após   a  
 sua morte, S deixa de ter preferências. Deixará, portanto, de poder sentir
felicidade, o que fará da eutanásia incorreta. Contudo, embora S morra após a
eutanásia e, consecutivamente, não sinta mais felicidade, estaremos a contribuir
para a remoção da sua infelicidade através da remoção de eventos que vão contra as
preferências e desejos de S, tornando a ação de não permitir a eutanásia
moralmente incorreta. Possíveis enganos dos médicos relativamente à
irreversibilidade do estado de S também será uma objeção, praticamente
combatida através de se assegurar que o estado deve ser confirmado por dois
médicos. É muito improvável que ambos se enganem.
          Em suma, a eutanásia será correta em casos onde seja essa a preferência
informada de S. Caso a preferência informada de S seja viver, é moralmente correto
deixá-lo viver. Em casos em que não temos total certeza da sua preferência, teremos
de trabalhar com a melhor informação possível e não será moralmente incorreto
não agir tendo em conta a presente vontade de S, pois tal é-nos impossível.
Baseamo-nos para as nossas conclusões no facto de, embora as intenções possam
definir o carácter de um agente, será a consequência das mesmas .
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que definirá o seu bem. O bem será promovido pela promoção da sua felicidade.
Por sua vez, a felicidade de um agente depende da realização dos seus desejos e
preferências informados. Por isso mesmo, a aplicação desta conclusão deverá ter
em conta as suas bases: que estamos a respeitar a preferência informada de S. O
estado de S tem de ser identificado com certeza quase absoluta, de modo a que a
sua decisão possa ser realmente informada.
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P1: Para saber que tenho duas mãos, eu teria de saber que a hipótese do génio
maligno é falsa.
P2: Mas não sei se a hipótese do génio maligno é falsa.
P3: Logo, não sei que tenho duas mãos.

Considere o seguinte argumento:

Será este um bom argumento? Porquê?

Nuno Gomes
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P1: Para saber que tenho duas mãos, eu teria de saber que a hipótese do génio
maligno é falsa.
P2: Mas não sei se a hipótese do génio maligno é falsa.
P3: Logo, não sei que tenho duas mãos.

           Imagine que existe um génio maligno extremamente poderoso ao ponto de
ser capaz de enganá-lo em relação às suas várias convicções. Por exemplo, o génio
maligno poderá utilizar os seus poderes para o fazer crer que o céu é azul ou que
1+1 é igual a 2, quando na realidade nenhuma destas situações se verifica.
           Parece essencial refletir sobre aquilo que conhecemos, uma vez que permite
estabelecer limites ao nosso conhecimento e evita, por um lado, não conhecer
aquilo que é possível conhecermos e, por outro, que conheçamos falsidades.
          Aparentemente,  não  é  necessário  que  o  génio  maligno  exista  para  que  a
veracidade das suas crenças possam ser postas em causa, uma vez que a simples
possibilidade da sua existência parece ser suficiente para que duvidemos do facto
de que várias das nossas crenças sejam verdadeiras.
          Este argumento cético pode ser formulado da seguinte forma:

           Neste  ensaio  irei  defender  que  este  argumento  não  pode ser considerado
um bom argumento, ao tentar criticar as suas premissas, começando por afirmar
que quem aceitar a premissa (1) tem boas razões para rejeitar a premissa (2) e,
depois, por afirmar que não há boas razões sequer para aceitar a premissa (1).
          Em  primeiro  lugar,  é  necessário  definir  alguns  conceitos  essenciais  para  a
compreensão do argumento. Como exposto inicialmente, entenderei como génio
maligno um ser extremamente poderoso capaz de nos fazer acreditar em falsidades.
É ainda importante definir o que é saber. Direi que um sujeito S sabe que P, se S    
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tiver uma crença verdadeira justificada acerca de P (a definição platónica de
conhecimento). Definirei como bom argumento um argumento que,
simultaneamente, seja válido e as suas premissas sejam todas verdadeiras.
          Quando se considera a possibilidade da existência de um génio maligno, um
defensor do argumento poderia afirmar que parece que temos de considerar
também que é possível que tal ser nos engane, uma vez que o génio maligno é um
ser que deseja enganar-nos e, de facto, devido aos seus poderes, está ao seu alcance
enganar-nos. Deste modo, se for possível que génio maligno exista, parece
inicialmente que terei de aceitar que não sei que tenho duas mãos. Ainda que,
através dos sentidos, obtenha diversas sensações que me fazem crer que eu possuo
mãos, como as sensações visuais quando olho para as minhas mãos ou as próprias
sensações que as mãos me transmitem, como sensações de temperatura ou textura
quando as coloco em cima de uma determinada superfície, o génio maligno
poderia fazer com que eu tivesse essas mesmas sensações sem nunca ter tido, de
facto, mãos.
             Parece  difícil  à  primeira  vista,   diz  o  argumento,   rejeitar  a  existência  de
tal ser. Isto acontece uma vez que não tenho garantias de que o génio maligno não
existe, pois a minha própria crença de que este ser não existe pode ser um resultado
da interferência do génio maligno na minha mente, fazendo-me acreditar que ele
não existe.
          O  argumento  é  claramente  válido.  Se  as  premissas  forem  verdadeiras,  a
conclusão também terá de o ser. Contudo, serão as suas premissas verdadeiras?
Atentemos na primeira premissa, “para saber que tenho duas mãos, eu teria de
saber que a hipótese do génio maligno é falsa”. Irei reformular a premissa (1) para a
forma “Se não sei que a hipótese do génio maligno é falsa, então não sei que tenho
duas mãos” de modo a torná-la mais clara. Esta formulação é logicamente
equivalente a “Se sei que tenho duas mãos, então sei que a hipótese do génio
maligno é falsa”.
          Como  Moore  notou,  desta  nova  formulação  da  premissa podemos extrair
uma conclusão diferente ao aceitarmos que temos duas mãos, isto é, ao rejeitarmos
(3), nomeadamente, que a hipótese do génio maligno é falsa, rejeitando assim (2),
uma vez que será possível afirmar que sabemos que a hipótese do génio maligno é
falsa. Deste modo, estamos perante uma proposição condicional (“Se sei que tenho
duas mãos, então sei que a hipótese do génio maligno é falsa”) onde temos duas
opções: aceitar que sabemos que temos duas mãos ou que não sabemos se a
hipótese do génio maligno é falsa. Mas qual das duas possibilidades será mais
plausível, isto é, qual das duas possibilidades nos será mais verosímil? Parece ser o   
 .
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facto de que temos duas mãos, pois estamos mais convictos a acreditar que temos
duas mãos do que na existência de um génio maligno.
          Seria  possível  objetar  esta  última  afirmação  ao  dizer-se  que  há  casos  de
indivíduos amputados que ainda sentem uma espécie de “membro fantasma”, isto
é, um membro que já não possuem, mas do qual lhes parece vir certas sensações,
como dores ou frio. Parece-me, contudo, que esta crítica não é boa, uma vez que,
ainda que um indivíduo que sofra essa condição possua certas sensações que
indiquem que ele ainda possui o membro, existem outras evidências mais fortes
que são capazes de “destruir” o suporte que as evidências iniciais tinham para a
crença de que ele possui esse membro. Entendo que E é uma evidência capaz de
destruir o suporte que um conjunto de evidências iniciais oferece para uma crença
em B se, para o conjunto C de evidências capazes de justificar uma crença em P, a
evidência E e o conjunto inicial de evidências C, tidos em conjunto, não sejam
capazes de justificar a crença em P. Assim, tendo em consideração o caso das
sensações de dor ou ardor que parecem provir de um membro que já não existe, o
indivíduo amputado é capaz de concluir que o membro do qual parecem provir
sensações já não existe exatamente pelo facto de haver evidências como os dados
que ele obtém, por exemplo, pela visão ou ao tentar tocar no local onde o seu
membro existia e falhar constantemente. Ainda que em certas alturas não seja
capaz de sentir que tenho mãos, como quando desmaio e fico inconsciente, as
evidências que possuo quando estou inconsciente, aliadas às evidências que possuo
quando não estou não são, em conjunto, reforço, evidências para que não tenho
mãos, mas sim para o facto de que tenho duas mãos.
          Seria ainda possível criticar a afirmação de que sei que tenho duas mãos ao
afirmar-se que ela é dogmática, pois assume logo de princípio que temos duas
mãos. Este não é o caso, pois a afirmação de que tenho duas mãos deve-se a um
conjunto de razões, mais uma vez, a evidências sensoriais, e não apenas a uma
suposição injustificada considerada como verdadeira sem enunciar qualquer tipo
de razões em sua defesa.
          O que realmente importa é que a intensidade da crença na existência de duas
mãos é superior à intensidade na crença de que não é possível saber se existe um
génio maligno, pois há evidências mais fortes para a existência de mãos do que para
o desconhecimento da existência de um génio maligno. As justificações que tenho
para a existência das minhas duas mãos e para não saber se a hipótese do génio
maligno é falsa parecem ser de naturezas distintas. A crença de que as minhas mãos
existem deriva diretamente de dados sensoriais, sendo que é uma crença imediata e,
ainda que não a esteja a considerar constantemente de uma forma consciente,         
 .
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assumo-a inconscientemente. A crença no desconhecimento de um génio maligno,
contudo, provém da análise da possibilidade da sua existência e daquilo que faria
caso ele existisse (nomeadamente ser capaz de me enganar em relação às minhas
crenças). As evidências para o desconhecimento da inexistência do génio maligno
parecem ser, assim, o facto de não ter evidências para crenças relativas à existência
do génio maligno. Para clarificar, não posso, aparentemente, saber se o génio
maligno não existe porque, ao pensar sobre a inexistência do génio maligno, não
consigo, aparentemente, encontrar evidências que a refutem. Aqui, contudo, é
necessário salientar uma ideia: a ausência de evidências não é, necessariamente uma
evidência de ausência, assim, a ausência de evidências para o facto de que sei que o
génio maligno não existe não é, por si só, uma justificação adequada para afirmar
que não sei que o génio maligno não existe. No máximo, poderemos dizer que, por
si só, ao não haver evidências para “sei que não existe X”, não é uma evidência para
“não sei que não existe X”, mas sim para “não sei que sei que não existe X”.
          Ao deparar-me com estas duas crenças, parece-me que a crença de que possuo
mãos é mais fundamental, isto é, tem um suporte mais forte do que a crença de
que não posso saber se o génio maligno existe devido à sua plausibilidade. Desta
forma, considero que é mais plausível a crença de que tenho mãos do que a crença
de que não sei se a hipótese do génio maligno é falsa ou é verdadeira; deste modo,
quem aceitar(1) parece ter boas razões para rejeitar (2).
          Contudo,  a  própria  premissa  (1)  (“Para  saber  que  tenho  duas  mãos,  eu
teria de saber que a hipótese do génio maligno é falsa”) também parece ser
questionável e isto deve-se à definição dada ao termo “mãos”. Quando, utilizamos
o termo mãos para formular várias frases, como “doem-me as mãos”, não é
imediatamente evidente que tenhamos que associar mãos a um tipo de existência
física, material. Isto é, não é evidente que as mãos tenham necessariamente que se
localizar no espaço e no tempo, algo caraterístico dos objetos que dizemos que
pertencem ao mundo físico. Quando sonhamos, também possuímos mãos e
afirmações do género da anterior, mesmo se as proferirmos durante um sonho,
parecem fazer sentido. Se estiver a sonhar e disser que “no meu sonho as minhas
mãos tornaram-se roxas” (se de facto tiver sonhado que elas se tornaram roxas),
parece que estou a enunciar uma proposição verdadeira, contudo, devido à
inexistência de objetos físicos no meu sonho, é possível que eu tenha mãos ainda
que estas não sejam associadas a propriedades caraterísticas de objetos físicos.
Assim, concluo que pode não haver, necessariamente, uma relação entre o
conceito de “mãos” e sua existência física. Vejamos um exemplo mais simples:
ainda que possamos encontrar círculos na natureza (como nas rodas dos carros,      
 .
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nos troncos das árvores, ou em outros objetos), daqui não se segue que o conceito
“círculo” implique que esta forma geométrica exista no mundo físico, ainda que
possa ser o caso. Analogamente, ao utilizar o termo “mãos”, poderei estar a referir-
me a algo que possui uma determinada forma e caraterísticas, sem ter
necessariamente de aceitar a sua existência física, podendo existir meramente
enquanto perceção ou conteúdo mental.
          Ora, se é claro que é possível que o génio maligno nos engane quanto ao que
existe realmente no mundo físico ou relativamente à possibilidade de estarmos
enganados no que respeita a certos raciocínios que fazemos a priori (por exemplo,
respetivamente, à crença de que há uma lua que orbita o nosso planeta e que é
redonda ou à de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos
catetos), parece haver algum tipo de infalibilidade relativamente aos juízos que
fazemos sobre nós próprios. Se eu digo que “está à minha frente uma mesa”, seria
possível, caso o génio maligno existisse, que ele me estivesse a enganar e, de facto,
estivesse à minha frente um pato em vez de uma mesa. Contudo, quando digo que
“tenho a sensação de que está ali uma mesa” o génio maligno não me consegue
enganar. Pois, ainda que o génio maligno modifique as minhas perceções, terá de
haver um sujeito que as perceciona (eu) e, ao tomar consciência dessas perceções,
não haverá forma de me enganar acerca delas, pois derivam de processos internos.
Por outras palavras, estou a afirmar que possuímos um certo tipo de infalibilidade
relativamente ao nosso mundo interno. Se, por um lado, o génio maligno nos pode
enganar em relação ao que existe no mundo exterior, é questionável que ele seja
capaz de nos enganar relativamente ao nosso mundo interior. Exemplificando, o
génio maligno não me consegue enganar quando, num momento de dor, eu creio
que tenho a sensação de dor, pois, por mais que o génio maligno tente, não
consegue fazer com que eu deixe de reconhecer as coisas como me aparecem na
mente (ainda que seja capaz de me enganar relativamente a como elas são na
realidade) e, sendo a dor um fenómeno mental, a única forma que o génio maligno
terá de fazer com que eu acredite que não tenha dor será ao eliminar a minha dor,
algo que eu reconhecerei e me fará assumir outra crença verdadeira.
          Desta  forma,  se  é  possível  que  eu  saiba  que  tenho  duas  mãos  ainda  que
a hipótese do génio maligno seja verdadeira, parece que a premissa (1) também é
falsa, pois a hipótese do génio maligno não exclui necessariamente que eu não
possa saber que tenha duas mãos.
          Talvez algum leitor possa tentar objetar, após ler todo o texto, em relação à
forma como eu abordo a definição de mãos. Inicialmente afirmo que existem
determinadas evidências que nos levam a acreditar que elas existem no mundo        
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físico, contudo, argumento depois que não é necessário entender o conceito de
“mãos” como algo que exista no mundo físico. Haverá aqui alguma contradição?
Considero que não. É importante fazer uma distinção entre propriedades que são
essenciais a um objeto e propriedades que ele possui por mero acaso ou acidente.
Assim, na primeira parte deste ensaio, ao tentar refutar que “não sei se a hipótese
do génio maligno é falsa”, verifiquei que existem mãos no mundo físico, contudo,
não é necessário que entendamos as mãos como tal.
          Concluo  assim  que  o  argumento  cético  apresentado  não  é  um  bom
argumento. Apesar do argumento apresentado ser um argumento dedutivamente
válido, ambas as suas premissas são questionáveis e temos boas razões para assumir
que elas são falsas.
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Considerando que a tortura de inocentes é má, será que é moralmente permissível
torturar um inocente, se essa for a única forma de evitar que outros cinco inocentes
sejam torturados? Porquê?
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           Muitas vezes,  na Filosofia,  deparamo-nos com os extremos da condição
humana. Estes extremos originam exemplos com a capacidade de espoletar
discussão criativa, produtiva, e relevante.
          A questão da tortura situa-se muito próxima dos extremos ético-morais,
devido à sua natureza radical, mas, ao contrário de certos exemplos de discussão
possíveis, esta não existe puramente no reino das hipóteses ou mesmo ainda no do
passado. Lê-se e ouve-se diariamente, referente ao assunto da tortura, estórias
atuais de “interrogação especial” – caso esta ferramenta seja utilizada por aqueles
que sejam considerados “bons” – e de “crimes contra a humanidade” – caso os
comunicadores prefiram distanciar-se dos praticantes. Este pensamento binário é
extremamente perigoso e deve ser evitado a todo o custo, sendo que a pena de não
o fazer poderá resultar no sofrimento extremo de seres humanos inocentes. É,
então, um assunto cuja deliberação merece prioridade relativamente a muitos
outros, já que pode ter e tem consequências visíveis e tremendas nas vidas de certos
indivíduos. Vou, então, tentar delinear uma proposta filosoficamente satisfatória
relativamente a este assunto, baseando-me no exemplo proposto.
             De  um  ponto  de  vista  mais utilitário possível, um indivíduo  raciocinaria:
“Existem dois cenários possíveis: um inocente é torturado pelo agente ou, se isto
não acontecer, cinco inocentes são torturados; cinco são mais do que um, logo,
sem mais informação sobre os indivíduos envolvidos, a escolha moral que o agente
deve tomar é a que implica a tortura de um inocente.”
          Claro, em muitas situações, não se está a lidar com claros inocentes. E se uma
das pessoas for um herói de Direitos Humanos singularmente capaz de impedir o
sofrimento e morte de centenas? E se as cinco pessoas fossem terroristas que
haveriam cometido alguns dos piores crimes dentro da esfera de possibilidades para
um ser humano? Rapidamente, desbrava-se um caminho em direção à tortura de
um indivíduo com a ajuda de um macete de  racionalizações.
O exemplo dado convoca o agente a tomar uma ação (ao torturar um inocente) ou
.



a não agir, (deixando que cinco outros sofram de esta maneira).
          Alguns argumentariam que o caminho da inação seria o único moralmente
permissível a escolher, visto que o agente não teria diretamente o sangue de
nenhum inocente nas suas mãos. Eu discordo desta noção e considero que a
inação, quando alguém depara com esta situação, é moralmente repreensível.
Como uma sociedade, nós não julgamos e não devemos julgar ações num vácuo.
Existem situações onde concordamos unanimemente que a inação de um sujeito
pode e deve ser punida. Por esta razão, acredito que a extremidade do assunto da
tortura não deve servir como desculpa para a sua isenção deste processo que é parte
do senso comum.
          Aceito, para a minha conceção de moralidade básica, a ideia que Sam Harris
propôs na sua obra “The Moral Landscape”. Esta ideia concebe uma situação
intitulada “A Pior Miséria Possível para Todos”, um estado de eventos que
consiste no maior e mais prolongado sofrimento de todas as criaturas conscientes.
Esta tese, que pretende definir uma moralidade objetiva, utiliza esta situação como
a sua base; raciocinando que qualquer ação que nos afaste de “A Pior Miséria
Possível para Todos” seja, por definição, “boa”. Tendo em conta que, sob esta tese,
as ações são julgadas num espectro de bondade (tendo o “mal” e o “bem” como
extremos deste espectro), e não de uma forma binária (tendo o “mal” e o “bem”
como as duas opções possíveis para julgar uma ação).
          Mas  como  é  que  esta  tese  se  aplicaria  à  situação  proposta?  O  raciocínio
decorreria assim:

          “A  tortura  de  cinco  inocentes  aproximar-nos-ia  de “A Pior Miséria Possível
para Todos” mais do que a tortura de um. Daí, dado que as únicas opções são as já
mencionadas, a tortura de um inocente seria, não só uma ação moralmente
permissível, como a mais encorajada.”

          Esta tese, não surpreendentemente, tem críticas, como aquela vocalizada por
William Lane Craig, teólogo, professor e escritor americano. Ele argumentou que
esta tese não faz mais nada do que redefinir a palavra “bom” no seu contexto
moral, numa “pobre tentativa” de estabelecer uma moralidade objetiva, sem a
existência de uma entidade exterior ao Universo para o fazer. Em resposta a esta
crítica, proponho que, devido à impossibilidade, por definição, de conceber uma
situação pior do que “A Pior Miséria Possível para Todos”, a definição da “boa”
ação, como qualquer ação que nos afaste desta situação seja considerada a mais
universal e objetiva possível; não necessitando assim de uma entidade exterior
reguladora.
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          A  segunda  crítica  mais  comum  é  o  facto  de  esta  tese  deixar  aos  sujeitos
o poder da deliberação; i.e., de prescrever uma forma de pensar que antecede a ação
e não uma forma de agir que a define. No entanto, acredito que qualquer teoria
ético-moral terá esta característica. Não importa quantas regras e dogmas sejam
propostos e aderidos pelos prescritores e aderentes de qualquer teoria; ela terá
sempre buracos causados pela infinidade de circunstâncias possíveis e,
inevitavelmente, contradições e inconsistências devido ao seu desenho humano.
Em suma, não existe um livro com páginas finitas que possa prescrever um curso
de ação definido em todas as situações. Aquilo que a tese proposta cria é uma
estrela polar por onde todos os seus aderentes se podem guiar, permitindo a
discussão e a troca de ideias de forma independente e considerada como a melhor
para evitar “A Pior Miséria Possível para Todos”. Esta discussão e troca de ideias é
extremamente importante, especialmente quando se pondera sobre questões tão
extremas do ponto de vista ético-moral.
          Situação ponderada, tese proposta, e críticas respondidas, acredito que seja
necessário clarificar alguns dos elementos circundantes sobre o meu julgamento da
situação e do assunto específico.
          No  que  toca  ao  meu  julgamento,  têm  de  tomar-se  em  consideração  que
a minha facilidade em aceitar que a ação de torturar um inocente em favor da
inação na tortura de cinco vem inteiramente da ausência de contexto adicional
para esta situação. Contexto que possivelmente aumentaria a complexidade da
situação, requisitando racionalizações e argumentos ainda mais desenvolvidos.
          No que toca ao assunto, eu estou ferverosamente oposto à institucionalização
da tortura. Pois esta lógica já foi e ainda é maliciosamente utilizada por governos e
organizações como apologia para a prática sistemática e imoral da mesma. Estes
tentam remover o fardo moral das suas costas ao argumentar que a informação
adquirida salvará pessoas suficientes para compensar a imoralidade do próprio ato.
          Acredito que nenhuma entidade deve ter o poder legal para torturar de forma
indiscriminada, puramente sob a promessa de obtenção de informação vital.
Acredito também, baseado na minha pesquisa sobre o assunto, que esta prática
não é uma forma eficiente de obter informação viável e útil e que quase sem
exceção conduz a abusos de poder, naturalmente subsequentes da atribuição de
poder tremendo a humanos falíveis.
          Tendo em conta o que escrevi no parágrafo anterior, acredito que existe a
possibilidade de isenção legal para a prática de tortura. É este o caso no exemplo
dado e será este o caso em qualquer situação de condições semelhantes, onde o
melhor dos julgamentos possíveis (aquele que mais nos afastaria de “A Pior Miséria  
.
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Qualquer ação ou inação apenas pode ser julgada entre os extremos morais de
“bom” e “mal” ao guiarmo-nos pela lógica de “A Pior Miséria Possível para
Todos”. Sendo o “bom” aquilo que nos afasta desta situação, e o “mal” aquilo
que de ela nos aproxima.
Na ausência de contexto adicional que implicaria a não-inocência das pessoas
envolvidas, a tortura de uma pessoa, ao invés da tortura de cinco, conduz-nos
mais longe de “A Pior Miséria Possível para Todos”, devido à menor
quantidade de sofrimento causado na primeira opção relativamente à
segunda; dado que estas são as únicas opções possíveis. Daí, a tortura de uma
pessoa inocente será, nesta situação, moralmente permissível.

Esta tese é criticada por “meramente redefinir” a palavra “bom” no seu
contexto moral, numa “pobre tentativa” de estabelecer uma teoria moral sem
uma entidade exterior reguladora. Tendo em conta o acordo universal de que
“A Pior Miséria Possível para Todos” é, por definição, a pior situação possível,
proponho que a definição de “bom” no seu contexto moral, como aquilo que
mais nos afaste de esta situação, é a mais objetiva e universal definição possível.
Esta tese também é criticada, devido à delegação da decisão moral no
indivíduo, prescrevendo, não uma forma de agir, mas uma forma de deliberar,
o que leva assim à “subjetividade fundamental” da mesma. Respondo a esta
crítica ao propor que qualquer teoria que tente prescrever, individualmente,
ações morais de qualquer nível de especificidade para todas as situações
possíveis terá diante de si um trabalho impossível; pois qualquer tentativa de
criar tal teoria levaria a uma teoria internamente contraditória e inconsistente,
devido à falibilidade daqueles que a criam e à complexidade ridícula que esta
teria.

Possível para Todos”) levaria inevitavelmente à tortura de um indivíduo. No
entanto, esta tortura nunca deve ser formalizada, sendo apenas atribuída a isenção
legal a casos julgados de forma individual e excecional.
             Considerando que  já  deixei  as  clarificações  necessárias,  no  que  concerne
ao meu julgamento da situação e ao assunto, resumirei agora a minha posição e as
minhas respostas às críticas principais da mesma:

          Resumindo as respostas às críticas principais à tese proposta:

          Concluindo, a tortura não é um assunto que deve ser julgado de forma leve,  
 .
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devido às suas consequências tremendas. Qualquer defesa de uma ocorrência deste
tipo terá de ser bem apoiada por argumentos que delineiem claramente porque é
que o seu uso na situação específica, tendo em conta o contexto, foi a melhor
opção a tomar; i.e., aquela que contribuiu mais para o nosso afastamento de “A
Pior Miséria Possível para Todos”. No caso da situação-exemplo proposta,
acredito que deixei clara a minha posição e que a defendi o melhor que as minhas
capacidades me permitiram. Acabando assim, e reiterando aquilo que disse no
início agora ainda mais convicto, com um apelo para a continuação da discussão
de assuntos tão importantes como estes, e uma expressão de um desejo honesto
que eu possa de esta fazer parte.
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“Imagine que tem vinte anos e que lhe diagnosticaram uma doença que, quando
não é tratada, provoca invariavelmente a morte no prazo de cinco anos (embora não
provoque qualquer tipo de dor ou de disfunção). Existe um tratamento bastante
fiável que cura a doença, mas que, como efeito secundário, causa uma amnésia
[completa e irreversível], e uma alteração radical da personalidade. [...] Assim
sendo, se optar pelo tratamento, pode razoavelmente esperar viver mais cerca de
sessenta anos [felizes], embora a vida que vá ter fique inteiramente desligada da
vida que tem tido até agora. Não se lembrará de nada do seu passado e o seu carácter
e os seus valores serão radicalmente alterados.”

- Jeff McMahan
The Ethics of Killing: Problems at the Margins of Life, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 77

 

Na situação descrita, que curso de ação seria realmente o melhor para si? Justifique a
sua resposta.

Beatriz Branco
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          Neste ensaio discutirei o caso da cura proposto por Jeff McMahan que se
prende com o problema filosófico da Identidade Pessoal. Este problema pode ser
formulado da seguinte forma “O quê que me define enquanto pessoa?”, ou, posto
de outra forma, “O quê é que faz com que eu seja o mesmo eu que era há dez
anos?”. A relevância deste problema prende-se com o facto de todos os dias, quer
na nossa vida pessoal e privada, quer na nossa vida em sociedade, assumirmos
como princípio básico que estamos a lidar com as mesmas pessoas. Por exemplo,
no primeiro domingo de maio ligo para a minha mãe para lhe desejar um bom Dia
da Mãe, pois assumo que estou a falar com a mesma pessoa que me trouxe à vida.
Analogamente, qualquer trabalhador recebe um ordenado no fim do mês, pois a
empresa para que trabalha assume que é o mesmo trabalhador que assinou o
contrato de trabalho. Para além disso, parte da natureza crítica do ser humano leva-
nos a impor questões sobre nós mesmos. Todos (ou quase todos) queremos saber
o que nos distingue e individualiza dos outros, o que nos torna especiais, o que faz
de nós, nós mesmos.
          Para podermos responder a este problema de forma informada, é necessário
ter bem presentes e de forma muito clara os seguintes conceitos: pessoa, identidade  
e interesse (egoísta) pessoal. Neste ensaio, entenderemos pessoa como um ser             
 .



senciente, consciente e capaz de desejos de segunda ordem. Um ser senciente é
aquele capaz de sentir dor e prazer, um ser consciente é aquele capaz de pensar
criticamente sobre aquilo que faz, e um ser capaz de desejos de segunda ordem é
aquele que, para além de querer ou deixar de querer algo (desejos de primeira
ordem), é também capaz de desejar querer (ou não querer) algo. Isto é, qualquer
ser vivo senciente é capaz de ter sede e, por isso, querer beber água, no entanto,
apenas os humanos parecem ter a capacidade de desejar não querer beber água
(porque vão numa viagem longa na qual não poderão fazer pausas, por exemplo).
É agora necessário esclarecer o conceito de identidade e fazer a distinção entre
“identidade qualitativa” e “identidade numérica”. Por identidade qualitativa
entende-se a posse de semelhanças fortes entre entidades e por identidade
numérica entende-se a relação que uma coisa tem consigo mesma e com nada mais,
precisamente por ser a entidade que é. Para que esta distinção fique mais clara
apresento os seguintes exemplos: dois gémeos verdadeiros, extremamente
parecidos um com o outro, podem ser considerados iguais qualitativamente, mas
não numericamente; do mesmo modo, dois smarties verdes da mesma caixa são
iguais qualitativamente, mas não numericamente. Neste ensaio, sempre que o
termo “identidade” for usado, referir-se-á a identidade numérica. Para além disso,
o termo eu será usado sempre como sinónimo de entidade. Por interesse (egoísta)
pessoal entende-se a vontade, ou desejo, de fazer algo que me beneficie enquanto
sujeito que realiza a ação.
          Tendo esclarecido estes conceitos podemos agora discutir o problema em
causa. No seu livro Ethics of Killing, o filósofo Jeff McMahan apresenta-nos a
experiência mental conhecida como “O Caso da Cura”. Pede-nos que imaginemos
que fomos diagnosticados com uma doença horrível que, embora não tenha
sintomas, nos mata de repente em cinco anos. É-nos dito que há uma cura, mas
esta tem um efeito colateral bastante grave, perdemos todas as nossas memórias e
altera-nos radicalmente a personalidade. No fim, somos questionados se é
realmente do nosso interesse aceitar.
          Um defensor de uma tese oposta poderia criticar esta posição afirmando que
parece estar implausivelmente comprometida com a existência de “pré- pessoas” e
“pós-pessoas”, uma vez que nenhum de nós se lembra do seu próprio nascimento e
muitos de nós perdem gradualmente a memória à medida que envelhecem. “Pré-
pessoas” seriam os sujeitos conscientes que surgem aquando do nascimento do
corpo capaz de sustentar vida e desaparecem no momento da primeira memória,
por exemplo os recém-nascidos. “Pós-pessoas” seriam os seres (pelo menos)
sencientes que surgem quando um sujeito começa a perder a memória e                    
.
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Se após o tratamento não me mantenho a mesma pessoa, então não é do meu
interesse pessoal (egoísta) aceitar a cura.
Após o tratamento não me mantenho a mesma pessoa.
Logo, não é do meu interesse pessoal (egoísta) aceitar a cura.

desaparecem quando o corpo que sustenta a sua vida morre, por exemplo alguém
num estado avançado de demência.
          Embora para um defensor de uma tese oposta estes conceitos possam parecer
problemáticos, não os encaro como tal, uma vez que os conceitos de “pré-pessoa” e
“pós-pessoa” são logicamente possíveis e a sua estranheza resulta apenas de não
serem usuais na sociedade atual. Para além disso, qualquer pessoa que tenha
contactado com alguém num estado de demência avançado, facilmente admite
que o sujeito que acabou por morrer já não era o mesmo que aquele que adquiriu a
doença. Por exemplo, um pai que não se relembrado do seu próprio filho devido à
doença, dificilmente poderá ser considerado o mesmo sujeito que há uns anos,
quando a doença ainda não se manifestara, sacrificaria tudo pelo seu filho.
          Tendo esclarecido o que entendo como pessoa, apresento agora o seguinte
argumento como sustento da minha tese relativa ao caso da cura (não seríamos a
mesma pessoa depois do tratamento e não é do nosso interesse pessoal (egoísta)
aceitar).

1.

2.
3.

          Este argumento é válido, pois é uma instância de Modus Ponens. É também
sólido, pois apresenta premissas verdadeiras no mundo atual. A primeira premissa
é verdadeira, visto que para o interesse (egoísta) pessoal interessam apenas aquelas
ações cujas consequências terão benefício para mim enquanto sujeito que realiza a
ação (neste caso, aceitar a cura). A veracidade da segunda premissa prende-se com a
teoria da  identidade pessoal apresentada anteriormente; como após a cura o
sujeito “não se lembrará de nada do seu passado e o seu carácter e os seus valores
serão radicalmente alterados.” (Jeff McMahan, The Ethics of Killing: Problems at
the Margins of Life,Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 77.), este não será
capaz de estabelecer continuidade psicológica entre a pessoa “pré” e “pós” cura,
donde se segue que não será a mesma pessoa. O argumento é também cogente,
porque, para além de válido e sólido, apresenta premissas mais plausíveis que a
conclusão sendo mais fácil para um defensor da tese oposta aceitar as premissas
que a conclusão. Note-se que nada disto implica que enquanto pessoa compassiva
eu possa querer aceitar a cura para permitir que outra entidade viva as prometidas
décadas de vida feliz.
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Está no ano 3019, os carros são já capazes de voar e a taxa de acidentes com
automóveis encontra-se no surpreendente valor de 0.002%, sendo no entanto
os acidentes muito graves. Neste ano os cientistas são também já capazes de
recolher todo o conteúdo mental de uma pessoa e de construir corpos
“humanos” artificialmente. Infelizmente, teve o grandessíssimo azar de
participar num acidente automóvel que destruiu completamente o seu corpo.
Quando acorda no hospital, lembra-se de tudo o que aconteceu antes e
durante o acidente. Olha para baixo e não reconhece o seu corpo. É-lhe dito
que todo o seu conteúdo mental foi transferido para um corpo artificial.

          Uma  possível  objeção  a  este  problema  seria  atacar  P2,  adotando  uma
perspetiva animalista e afirmando que o que me define enquanto pessoa é o facto
de me manter no mesmo corpo ao longo da vida, algo que acontece antes e depois
da cura. Para refutar esta objeção, e a perspetiva animalista, proponho a seguinte
experiência mental:

          De acordo com a perspetiva animalista a pessoa que acorda no hospital não é
a mesma que sofreu o acidente, pois está num corpo diferente. No entanto, isso
parece estranho, uma vez que a pessoa que acorda no hospital continua a ter as
mesmas memórias, crenças básicas, desejos, gostos e personalidade. Ademais, a
perspetiva animalista não consegue lidar com casos como a dicefalia, em que um
corpo humano tem duas cabeças e, consequentemente dois cérebros, ou casos em
que dois corpos estão unidos pela cabeça, existindo apenas um cérebro. Fica assim
demonstrado que a perspetiva animalista é implausível.
          Tendo  esclarecido  que  não  é  do  nosso  interesse  (egoísta)  pessoal  aceitar
a Cura, pois não somos a mesma pessoa após o tratamento, tentarei agora provar
que o tratamento é imoral, não devendo, por isso, sequer ser considerado. De um
ponto de vista deontológico, o tratamento é imoral. Se não somos a mesma pessoa
após a cura, então ao aplicá-la matamos a pessoa “pré-cura”. Ora, mas de acordo
com os direitos negativos (enumerados por Kant) não devemos matar. Concluo
então que, de um ponto de vista deontológico, o caso da cura é imoral. Por outro
lado, de um ponto de vista utilitarista poderíamos tentar argumentar que o
tratamento produziria a maior felicidade geral (décadas de vida feliz são melhores
que cinco anos de vida feliz) e, como tal, seria correto aceitá-lo. Não concordo com
esta perspetiva, pois não creio que possamos afirmar que a felicidade que advém de
alguém que sabe que tem pouco tempo para realizar projetos de vida, ou
aproveitar todos os seus momentos, pois sabe que são poucos durante cinco anos, 
 .
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seja menor do que a felicidade derivada das pequenas conquistas da pessoa pós-
cura, que terá que construir a sua identidade e aprender tudo de novo ao longo de
várias décadas. Esta comparação parece-me implausível por dois motivos. Em
primeiro lugar, a felicidade é uma emoção, e como tal é subjetiva. Mesmo que
sejamos capazes de medir a quantidade de dopamina e de outras hormonas
responsáveis pelos bons sentimentos, no sangue de uma pessoa, não somos capazes
de prever como é que a pessoa reagirá às situações que terá que enfrentar. Pessoas
diferentes reagem de diferentes formas a iguais quantidades de dopamina no seu
sangue. Em segundo lugar, imaginando que é possível medir a felicidade, nada nos
garante que a pessoa “pós cura” fosse mais feliz durante toda a sua vida do que a
pessoa doente nos cinco anos. A pessoa pós-cura iria surgir ainda sem gostos,
crenças, desejos e personalidade, num corpo adulto. Ora, a sociedade parece
esperar que as pessoas em corpos adultos possuam já todas as coisas enumeradas
anteriormente. Assim sendo, a pessoa pós-cura seria constantemente confrontada
com situações às quais, contrariamente ao esperado, não saberia reagir. Isto levaria
a grandes quantidades de frustração, que pode ser entendida como uma forma de
sofrimento. Deste modo, o tratamento não traria uma maior felicidade, pelo que,
também de um ponto de vista utilitarista, a Cura é imoral.
          Concluo, então, este ensaio, afirmando que o melhor seria viver os cinco anos
com a doença, sem aceitar o tratamento, não só por sermos uma pessoa diferente
depois da cura, mas também por o tratamento ser imoral. Para sustentar a minha
posição, apresentei a tese psicológica da identidade pessoal, apresentei um
argumento que sustentasse a minha posição e respondi a objeções que poderiam
ser colocadas ao mesmo, assim como refutei uma tese oposta. Ademais, mostrei
que independentemente da corrente de pensamento ética que adotarmos, o
tratamento é imoral.
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Avalie o argumento seguinte:

“Se o determinismo é verdadeiro, então as nossas ações são consequências das leis
da natureza e de acontecimentos que ocorreram num passado remoto. Mas nem
aquilo que aconteceu antes de termos nascido, nem as leis da natureza, dependem de
nós. Logo, as consequências destas coisas (incluindo os atos que realizamos agora) não
dependem de nós.”

- Peter van Inwagen
1983, An Essay on Free Will, Oxford: Clarendon Press, p. 16
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           O problema filosófico do livre-arbítrio e a questão da responsabilidade moral
humana têm sido frequentemente abordados na História da Filosofia e continuam
a ser áreas de investigação filosófica de suma importância, muito devido ao papel
fundamental que têm para a ética e para a vida em sociedade. Conceitos tão
díspares como Justiça, Liberdade (civil, não confundir com aquela que é alvo de
discussão neste ensaio), o papel do Estado ou até a nossa resposta à questão do
significado da vida humana dependem fulcralmente desta discussão.
          Este  problema  consiste,  de  forma  sucinta,  na  seguinte  questão:  “somos
realmente livres ao escolher agir como agimos?”, o que tem como corolário óbvio
“somos de facto moralmente responsáveis pelo que fazemos?”. Neste ensaio,
tentarei defender, por argumentos de variadas naturezas, que as consequências dos
nossos atos, como concisamente referiu van Inwagen, “não dependem de nós”, ou
seja, não somos moralmente responsáveis por elas, e tentar antecipar algumas
potenciais críticas. Em relação ao excerto fornecido, concordo com o argumento
do autor, que julgo ser bastante válido e considero a sua conclusão verdadeira.
Antes de apresentar os meus argumentos, considero essencial definir os termos que
utilizarei, de forma recorrente, ao longo deste ensaio. Ação humana é qualquer
acontecimento realizado por um ser humano que é voluntário e intencional.
Escrever um ensaio é uma ação, pois envolve bastante intencionalidade e a dose
certa de voluntariado. O batimento cardíaco, apesar de ser efetuado por um ser
humano, não é voluntário nem intencional. Note-se que ser voluntário implica
resultar duma tomada de decisão consciente por parte do agente; apesar de muitas 
 .



decisões voluntárias serem irrefletidas, nem assim foram inconscientes, pois foram
consideradas, ainda que demasiado brevemente, pelo agente. Assim, empreguemos
este novo conceito nas definições expostas no parágrafo seguinte.
          Entenda-se por livre-arbítrio a ideia de que o ser humano (o conceito poderia
facilmente ser estendido a todos os seres racionais, pressupondo a existência de
outros para além do Homem; contudo, para os propósitos deste ensaio, irei
limitar-me à espécie humana, devido a motivos mais facilmente compreensíveis
adiante), ao escolher agir de certa forma, podia perfeitamente ter agido de outra,
pois estava no seu poder fazer uma escolha livre entre uma ação e outra. Um
exemplo disto é dizer que o Senhor A escolheu, dentre comer um hambúrguer e
uma salada, comer o hambúrguer, podendo de igual forma escolher um como a
outra.
          O  determinismo,  por  outro  lado,  defende  que  as  ações  humanas  são  o
resultado cumulativo das leis da natureza e dos acontecimentos anteriores.
Quando se diz que o Senhor A escolheu comer um hambúrguer, podendo comer
uma salada, um determinista diria que, na verdade, o Senhor A nunca fez tal
escolha, uma vez que, simplesmente, não teve outra opção – em iguais
circunstâncias, escolheria sempre comer o hambúrguer.
          Uma  perspetiva  compatibilista  defende  que,  apesar  das  leis  naturais  e  os
acontecimentos anteriores terem um importante papel na ação humana, continua
a existir uma certa quantidade de livre-arbítrio, se bem que limitado por certas
condicionantes. O Senhor A não poderia voar, por exemplo, sem o auxílio de
aviões ou helicópteros; apesar de não determinar a sua escolha de almoço,
condiciona a sua ação, pois não pode lançar-se em voo e capturar andorinhas. Com
este ensaio procuro defender que as consequências das nossas ações não dependem
de nós, não darei muita importância ao compatibilismo, tendo em conta que as
objeções que levanta ao determinismo são em tudo semelhantes às do libertismo
(posição que defende a existência de livre-arbítrio).
          Outro conceito essencial para este ensaio é o de responsabilidade moral.
Aplicando o seu livre- arbítrio, os seres humanos têm plena responsabilidade pelas
ações que cometeram, pois podiam, pela definição de livre-arbítrio, ter escolhido
agir de forma diferente. Retomando o exemplo do Senhor A, e assumindo que
comer carne é moralmente errado (não sendo o tema deste ensaio a Ética, assuma-
se que o consumo de carne é moralmente incorreto para os propósitos deste
exemplo), o Senhor A estaria, se dispusesse de livre-arbítrio, a cometer uma ação
moralmente incorreta, e teria plena responsabilidade por isso, dado que poderia
bem ter optado por comer a salada, que, não contendo carne, lhe permitia não       
 .
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infringir esse princípio moral.
          Contudo, um determinista radical diria que, como a sua ação não resultou de
uma escolha livre (lembre-se que, naquelas situações, o Senhor A escolheria sempre
o hambúrguer, e a sua escolha foi determinada pela conjugação das leis da natureza
com todos os acontecimentos anteriores à sua ação), o Senhor A não é,
verdadeiramente, responsável pelo que fez. De resto, como o poderia ser, se não
pôde verdadeiramente optar entre uma ação ou outra? Como a responsabilidade
moral resulta de uma escolha livre, o determinismo nega que tal seja possível.
          Agora que defini os conceitos que utilizarei, vou começar a defesa da minha
tese, que é, repito, a de que o ser humano não dispõe de livre-arbítrio, não sendo
moralmente responsável pelas suas ações.
          Em  primeiro  lugar,  devemos  considerar  de  onde  partem  as  decisões  que
resultam nas nossas ações. A minha decisão de pressionar teclas não provém dos
dedos que executam essa tarefa, mas do cérebro. Todas as decisões, até aquelas que
dão origem a acontecimentos involuntários ou inintencionais, partem do nosso
cérebro. Rejeito o dualismo cartesiano mente-corpo; nada existe no Homem para
além do seu corpo, da sua existência física e biológica. De resto, como seria possível
que um plano, independente do físico, alterasse os seus eventos? Como poderia a
mente, essa entidade externa à vida, fazer “acender” as ligações neuronais que
compõem o nosso processo de decisão? O dualismo corpo-mente tem sido
refutado por pensadores bem mais formidáveis que eu; não me resta qualquer
dúvida que é falso.
          Por  outro  lado,  e  suspendendo  por  um  instante  este  raciocínio,  todos  os
objetos no nosso universo obedecem, sem a mínima réplica, às leis da natureza,
partindo de um determinado ponto inicial. Quando, inesperadamente, o
astrónomo solitário no seu observatório contempla um planeta que se desviou da
órbita calculada, ou um biólogo aventureiro encontra, nos confins da civilização,
uma espécie que parece resistir às hipóteses formadas, não são provas de que as leis
naturais têm exceções; são provas apenas de que as formulações humanas dessas
leis estão erradas ou incompletas, passíveis que são, como todos os outros nossos
empreendimentos, de o estarem. Não resta a menor dúvida de que o Universo guia
todos os corpos que contém por extensas e invisíveis leis, como insetos presos na
inobservável teia de uma aranha experiente.
          Assim,  se  estabelecemos  acima  que  o  ser  humano  só  tem  a  sua dimensão
física, e se clarificámos que todo o corpo físico, que existe no Universo, obedece às
suas leis, então é-nos impossível negar que, tal como os planetas em órbita,
também nós sofremos apenas a ação das leis físicas que nos governam, após um      
 .
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determinado ponto de partida. Dei há pouco o caso do cérebro como fonte da
ação; nem o cérebro é isento da obediência devida às leis da natureza. As nossas
ideias pouco mais são que a dança estonteante de um número infindável de
átomos, bailando ao som sempiterno das leis físicas que os governam. Nada, neste
processo automático, resulta da nossa decisão autónoma – de nada podemos ser
responsáveis.
          Presumir  que  o  nosso  cérebro,  por  qualquer  milagre  da  Natureza,  se
comporta independentemente do resto do Universo implica ou a dualidade corpo-
mente, que creio já ter refutado, ou uma exceção notável dentro do Reino Animal,
ou melhor ainda, dentro de toda a Natureza. A Natureza é certamente excecional,
mas não se presta a exceções, e é seguramente algo arrogante da parte do Homem
considerar-se uma, quando tanto partilha com os restantes animais e, de facto,
com qualquer corpo deste Universo. “Somos pó de estrelas”, disse Carl Sagan.
Abriríamos exceções nas leis da natureza para as estrelas?
          Um segundo argumento é puramente empírico, e a razão por detrás da minha
restrição anterior ao ser humano: a experiência de Libet. Benjamin Libet,
investigador da Universidade da Califórnia, realizou uma experiência na qual pedia
aos participantes que fletissem o pulso, enquanto olhavam para um relógio, e que
anotassem mentalmente o tempo em que decidiram fletir o pulso. Contudo, os
electroencefalogramas resultantes mostram que, antes de os participantes
manifestarem o desejo de mover o pulso, a zona do cérebro responsável por essa
ação já demonstrava elevadíssima atividade. Em suma, antes de o participante
tomar uma decisão, o cérebro já havia decidido por ele, pondo em causa a ideia de
que foi o agente quem, autonomamente, decidiu fletir o pulso.
          Evidentemente que críticas razoáveis já foram postas a esta experiência; esta é,
contudo, uma de várias que apontam para que, antes da decisão ativa do agente, já
exista uma “vontade” do cérebro em agir dessa forma.
          Por  fim,  e  antes  de  abordar  algumas  críticas  à  posição  que  defendo,  e
procurando distanciar-me de argumentos empíricos, devo citar o argumento
pronunciado pela primeira vez pelo filósofo britânico Galen Strawson. Strawson
defende que, na existência ou não de livre- arbítrio, o ser humano, ainda assim, não
é moralmente responsável pelos seus atos. O raciocínio de Strawson é o seguinte: as
nossas ações resultam de variadíssimos fatores (Strawson menciona
particularmente o estado mental). Para sermos responsáveis pelas nossas ações
teríamos então de ser também responsáveis por todos esses fatores (recuperando o
exemplo de Strawson, pelo nosso estado mental). Assumindo que isso é sequer
possível, então teria de haver um conjunto de motivos ou de princípios (P1) pelos 
 .
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quais fizemos essa escolha. Contudo, para sermos responsáveis por essa escolha,
teríamos de ser responsáveis pela escolha dos próprios princípios pelos quais
orientámos a nossa escolha, o que implica a escolha de um novo conjunto de
princípios (P2). P2 necessita, por sua vez, de princípios que justifiquem a sua
escolha; isto constitui uma regressão ao infinito, o que demonstra que é impossível
ser-se responsável pelos fatores que nos levam a agir de certa forma, o que implica
que não se pode ter responsabilidade moral.
          Claro está que, para termos responsabilidade moral sobre as nossas ações, não
temos de tomar controlo sobre todos os fatores que nela intervêm. Contudo, o
raciocínio de Strawson aplica-se a qualquer um, particularmente ao mais
importante – o estado mental – e inverte o ónus da prova: cabe ao defensor da
responsabilidade moral provar que existe um factor, que resulta na ação, e que
depende, apenas e inteiramente, do agente, pois Strawson demonstrou que, por
defeito, nenhum existe.
          Strawson  também  não  defende  nem  o  determinismo, nem o livre-arbítrio,
e procuro deixar claro que não entendo este argumento como uma apologia do
determinismo, apenas de que “as consequências […] não dependem de nós”, como
defendeu van Inwagen.
          Nenhum ensaio ficaria completo sem abordar algumas das críticas às posições
que pretende defender. Assim, e consciente de que já enfrentei certas críticas
específicas aquando da abordagem dos argumentos a favor da minha tese
(dualismo corpo-mente, inverosimilhança das experiências empíricas, oposição ao
argumento de Strawson), procurarei detalhar algumas críticas mais comuns ao
determinismo.
          Em primeiro lugar, a sensação generalizada de que somos livres e responsáveis
pelas nossas ações representa o maior e mais recorrente argumento contra o
determinismo. De facto, como refutar aquilo que todos nós sentimos, a qualquer
instante das nossas vidas? Por muito razoável que a hipótese determinística seja, é
tão contrária àquilo com que estruturámos a nossa sociedade e as nossas vidas (a
noção de que somos responsáveis pelo nosso destino) que poucos de nós aceitam
que ela seja mais do que noções disparatadas de algum filósofo aluado.
          Mas talvez o filósofo aluado tenha razão, pelo menos desta vez.
          Baruch  Espinosa,  célebre  pensador  holandês  (de  ascendência  portuguesa),
defendeu, numa conhecida passagem, que, tal como o pedregulho não consegue
evitar rolar pela encosta de um monte abaixo, e talvez até considere (ou
considerasse, se disso fosse capaz) que essa é a sua decisão (que poderia, se quisesse,
parar a meio caminho, mas nunca optou por isso), também o ser humano acredita
.
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poder escolher o que faz enquanto age de acordo com as invisíveis leis da natureza.
A crença no livre-arbítrio é uma ilusão, pois, em todas as ações que cometemos,
nunca poderíamos ter agido de outra forma, apesar de acreditarmos que o
podíamos ter feito, caso o desejássemos.
          Outro  argumento  contra  o  determinismo  defende  que,  se  esta  tese  é
verdadeira, porque não consegue o homem ver o futuro, adivinhar o
comportamento dos seus semelhantes, predizer os acontecimentos vindouros? A
razão, e também um dos fatores pelos quais acreditamos no ilusório livre-arbítrio, é
simplesmente a nossa ignorância. O ser humano ignora a esmagadora maioria das
leis da natureza, como disse acima aquando da sua omnipotência. O nosso estreito
e frágil conhecimento previne-nos de prever o futuro, mas seria pura arrogância
humana supor que, apenas porque somos incapazes de o fazer, é impossível
antecipar as consequências de qualquer acontecimento corrente.
          Talvez  a  crítica  mais  meritória  a  esta  posição  seja  as  suas  implicações.
Muitos afirmam que a falta de responsabilidade moral implica a destruição do
sistema de Justiça, do próprio conceito de Justiça. Outros criticam as implicações
que terá para a Liberdade civil, uma vez que, se não dispomos de livre-arbítrio,
então tanto vale viver em democracia como padecer em ditadura.
          De facto, se enquadrarmos a Justiça no âmbito de penalizar quem teve uma
ação errada, então têm razão todos os críticos.
          Contudo,  definir  a  Justiça  apenas  como  um  sistema  punitivo  é  redutor,
simplista e até ilusório. De facto, se a Justiça é um instrumento social, então o seu
propósito será para a sociedade, não para os criminosos, seja esse propósito servir
ou penalizar. A Justiça enquanto assunto da sociedade implica que o seu objetivo
seja contribuir para o progresso social e para assegurar a justiça dos seus
integrantes; muito diferente de punir quem não se submete a ela.
          Mesmo  que  não  sejamos  moralmente  responsáveis  pelas  nossas  ações,
continuamos a ser afetados pelo mundo que nos rodeia (realçar que o
determinismo pressupõe que os acontecimentos presentes são o resultado dos
acontecimentos passados conjugados com as leis naturais; estas precisam sempre de
um ponto de partida), simplesmente não conseguimos efetuar a decisão de forma
autónoma e independente.
          Ora,  a  Justiça  atua  também  como  efeito  dissuasor:  aprisionar  quem  não
cumpre a lei para impressionar potenciais criminosos, e convencê-los a tomarem
novo rumo. Este efeito dissuasor continua a ter impacto psicológico, e continua a
ter efeito. Negar a responsabilidade moral não implica esvaziar as prisões; implica
repensar a razão pelas quais as mantemos.
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          Raciocínio análogo pode ser utilizado com a Liberdade civil. Não deriva da
liberdade natural do Homem (tem sido comumente caracterizada como um
direito divino,outras vezes como natural), mas sim de um papel puramente
instrumental. Stuart Mill defendeu exemplarmente que a liberdade de expressão e
de opinião resulta num conflito (regrado) de ideias que irá levar, eventualmente à
verdade, e a liberdade eleitoral e política do ser humano também resulta numa
longa marcha em direção ao progresso. Sem me querer aventurar para fora da
temática, considero que a democracia não é um direito divino ou natural,mas um
instrumento; as democracias costumam ser mais prósperas e igualitárias que as
ditaduras.
          Largas páginas podiam ser escritas sobre este assunto, mas termino reiterando
que, quer no caso da Justiça, quer no da Liberdade civil, o determinismo não
implica a sua negação, mas uma nova maneira de as encarar, livre dos mitos do
passado e recheada do realismo pragmático do presente.
          Em  suma,  e  reiterando  a  minha  posição,  acredito  que  o  ser-humano  não
dispõe de livre- arbítrio e que, quer como consequência desta proposição, quer
como resultado de outro processo,não pode ser responsabilizado moralmente pelas
suas ações, ou pelas consequências destas. Considero válido o argumento de van
Inwagen, e verdadeira a sua conclusão. Existe uma miríade de razões, desde a
observação da Natureza e do processo científico, aos abstratos raciocínios a priori,
passando por definitivas experiências psicológicas. Por contraste, nenhum
argumento oposto vai para além do primitivo apelo aos sentidos, ou da casmurra
recusa em cogitar novas formas de ver a sociedade.
          A  filosofia  tem  momentos  nos  quais  devemos  enfrentar  os  preconceitos
confortáveis e aceitar as verdades cruéis. Admitir que, na verdade, não decidimos
aquilo que fazemos e não somos, parafraseando Churchill, os capitães do nosso
destino é difícil, não o negarei. Mas ninguém disse que a filosofia era fácil. E, se
demos largas à razão, então devemos-lhe ao menos que a sigamos até ao fim.
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-Se os fetos têm o direito moral à vida, o aborto é errado.

Os fetos têm o direito moral à vida; logo o aborto é errado.

O aborto não é errado; logo, os fetos não têm o direito moral à vida.

Dois filósofos, A e B, aceitam a condicional seguinte:

O filófoso A raciocina por modus ponens:

O filósofo B raciocina por modus tollens:

Concorda com algum destes filósofos? Justifique a sua resposta.

Pedro Silva
Medalha de Ouro | X Olimpíadas Nacionais de Filosofia
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Pode o Aborto ser tanto Correto como Compatível com o Direito à Vida?

          O  aborto,  enquanto  interrupção  voluntária  da  gravidez  é  a  ação  de
descontinuar o processo gestativo de uma mulher por intenção da mesma. O
aborto também pode ter o significado de uma interrupção involuntária,
relacionada com fatores cujo controlo não cai diretamente em ninguém. No
entanto, este aborto não é uma ação, pois embora possa ser consciente, nunca
surge a partir de uma intenção, ainda que possa existir um desejo. Por não ser uma
ação, não faz sentido atribuir a este aborto valor moral de correto ou incorreto.
Para clarificar o uso do termo “aborto”, doravante quando o usar refiro-me apenas
à interrupção voluntária da gravidez.
          O aborto, sendo um tema que se relaciona com causar a morte, gera opiniões
divergentes. Por um lado, há quem defenda que o aborto é errado. Muitas das
pessoas que partilham desta opinião, como o filósofo A, baseiam a sua opinião na
crença de que os fetos têm direito à vida. De facto, tendo os fetos direito, à vida o
aborto, que termina com a vida do feto, é repreensível do ponto de vista moral.
Mas o que confere ao feto este direito? Quem tem a crença de que o aborto não é
incorreto, tal como o filósofo B, pode concluir até que os fetos não têm direito
moral à vida. Estes dois raciocínios têm como base a mesma proposição
condicional: “Se os fetos têm direito moral à vida, então o aborto é errado”. Vale a
pena notar que quando se defende que o aborto não é incorreto do ponto de vista
moral, ninguém estará a dizer que é uma decisão simples. Fazer essa escolha será      .



sempre algo muito complicado, ninguém quer ou escolhe estar nesta situação, e
mesmo quando alguém é obrigado a tomar a decisão nunca o faz de ânimo leve. As
duas perspetivas apresentadas são válidas de acordo com a lógica formal, por isso a
verdade das premissas é que determina que filósofo estará correto. Será o aborto
incorreto? Ou será que os fetos têm direito moral à vida?
          Este  tópico  é  muito  importante  ser  discutido.  Haverá  sempre  gravidezes
indesejadas, porque, mesmo tendo “feito tudo bem”, os métodos contracetivos,
que muitas vezes não são acessíveis, nunca podem garantir 100% de eficácia. Nestas
gravidezes indesejadas, o aborto torna-se sempre uma opção, embora ninguém seja
obrigado a abortar e mesmo que fosse já não se qualificaria como interrupção
voluntária da gravidez. Estas gravidezes existirão sempre, e, por isso, o aborto é um
tema que está sempre presente. Esta sua perpétua atualidade justifica a sua
importância, se é um assunto tão importante, saber se é correto ou não, de um
ponto de vista moral, é algo que seria muito esclarecedor para que possa ser
praticado (ou não) sem ser crime, ou seja para se saber se impedir o aborto é
correto ou incorreto. Por outro lado, este tema obriga-nos a questionar os limites
da nossa humanidade. O que nos confere direito à vida? Será que sempre tivemos
direito à vida? Se não, quando passamos a ter? Este tipo de questões revela uma
grande falta de esclarecimento no que toca à nossa natureza enquanto pessoas. Nós
temos uma grande falta de autoconhecimento e eu acredito que ao sabermos e
aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre a nossa humanidade, seremos
elucidados de uma forma que nos fará compreender melhor que ações são corretas
ou não. Nesta vertente, o debate e discussão sobre este tema em particular será algo
tão esclarecedor que releva ainda mais a sua importância.
          Em  relação  aos  dois  filósofos  A  e  B,  não  concordo  com  nenhuma  das
conclusões a que chegam, porque não aceito a proposição condicional em que se
baseiam, que era “se os fetos têm direito moral à vida, então o aborto é errado”.
Neste ensaio vou defender que é falso que se os fetos têm direito à vida, então o
aborto é errado, isto é que os fetos têm direito moral à vida e que o aborto pode
não ser errado.
          Para defender esta minha posição apresento o seguinte argumento. Se os fetos
estão vivos e não ameaçam avida de alguém, então os fetos têm direito moral à
vida. Se os fetos têm direito moral à vida, então será preciso um motivo forte para a
sua morte ser causada por outrem de forma correta moralmente. Logo, se os fetos
estão vivos e não ameaçam a vida de alguém, então será preciso um motivo forte
para a sua morte ser causada por outrem de forma correta moralmente. Este
argumento é válido já que tem a forma de um silogismo hipotético (forma de          
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inferência válida). Sendo válido, com as premissas verdadeiras, a conclusão
também o será. Passo então à justificação das premissas. A primeira premissa diz
que os fetos, estando vivos e, não ameaçando a vida de alguém, têm direito à vida.
O feto como ser vivo com experiências futuras hipotéticas tem o direito de viver
porque ao fazê-lo não põe em causa da vida de outrem, no entanto, este direito à
vida é um direito à vida em sentido fraco, isto é, não é que causar a sua morte,
simplesmente porque sim, seja correto, mas, em situações em que se justifique,
causar a sua morte não será imoral. Esta relação está bem presente na segunda
premissa “se os fetos têm direito moral à vida, então será preciso um motivo forte
para a sua morte ser causada por outrem de forma correta moralmente”. Deste
modo concluo que se os fetos estão vivos e não ameaçam a vida de alguém, então
será preciso um motivo forte para a sua morte ser causada por outrem de forma
correta moralmente. Porém como o silogismo hipotético conclui uma proposição
condicional, preciso de completar o raciocínio. Se os fetos estão vivos e não
ameaçam a vida de alguém, então será preciso um motivo forte para a sua morte ser
causada por outrem de forma correta moralmente. Os fetos estão vivos e não
ameaçam a vida de alguém. Logo, será preciso um motivo forte para a sua morte
ser causada por outrem de forma correta moralmente. Esta inferência é válida uma
vez que tem a forma de um Modus Ponens. Justifico a primeira premissa por ser a
conclusão do meu argumento no início do parágrafo e por ter mostrado porque é
que era verdade. A segunda premissa diz: os fetos estão vivos e não ameaçam a vida
de alguém. Esta premissa mostra os casos em que o meu raciocínio se aplica, ou
seja, gravidezes em que não há nenhum fator de risco que ameace a saúde da mãe,
ou seja a maioria das gravidezes. Sendo estas condições cumpridas, isto é, nestes
casos, será preciso um motivo forte para a sua morte ser causada por outrem de
forma correta moralmente.
          A  meu  ver  numa  fase  inicial,  quando  o  organismo  que  se  pode  vir  a
tornar um bebé não tem ainda um sistema nervoso ativo, as suas experiências
futuras são ainda muito hipotéticas e por isso tem um direito à vida, sim, mas num
caso em que um motivo pessoal da mãe se sobrepõe já as consequências são mais
evidentes, dado que ela leva uma vida complexa e pelo menos em parte realizada.
Assim, numa fase inicial, em que o feto não desenvolveu um “mundo mental” por
assim dizer, o desejo da mãe é suficiente para que causar a morte do feto não seja
imoral. Note-se que em momento algum disse que o feto era desprovido de um
direito moral à vida, porque da minha posição não é. Apenas considero que os
fetos têm um direito à vida que não é inviolável, pelo menos até determinada fase
do seu desenvolvimento. Agora, eu não tenho autoridade para defender quais os      
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limites de tempo de gestação para os quais o aborto não será imoral, visto que não
tenho os conhecimentos para determinar estes parâmetros, mas não duvido que
seja possível estabelecê-los. Assim considero que o aborto pode não ser errado e
que os fetos têm direito à vida, sendo esta a conjunção a proposição necessária para
negar que “se os fetos têm direito à vida, então o aborto é errado” pois a negação de
uma proposição condicional é a conjunção da afirmação do seu antecedente (os
fetos têm direito à vida) e a negação do seu consequente (o aborto não é errado).
Assim concluo que é falso que se os fetos têm direito à vida, então o aborto é
errado, não concordando com nenhum dos filósofos.
          Embora  esta  posição  seja  a  que  mais  sentido  faz  para  mim,  admito  que
há certos aspetos com que alguém possa discordar e que o faça rejeitar a minha
conclusão. Uma possível objeção a apontar à minha argumentação é a de que faço
uma má interpretação das consequências do direito à vida. Não será o direito à
vida, por definição, a característica que torna incorreto que causem a nossa morte
intencionalmente? Não será o direito à vida algo que torna em qualquer
circunstância imoral ser-nos retirada a vida quando não é de acordo com a nossa
vontade? Eu considero que esta objeção é bastante relevante para o contexto em
que se insere. Afinal de contas, nós usamos este conceito desta forma. Dizemos
que o direito à vida é a característica que temos, apenas por existirmos como
pessoas, que revela que somos dignos de viver. É o direito no qual os outros se
baseiam, já que é aquele que garante que merecemos viver, e é necessário viver para
que possamos disfrutar de qualquer outro direito que nos permite levar uma vida
digna e realizada. É especialmente feita a associação de que por sermos dignos de
viver a decisão de terminar a nossa vida não deve vir de outrem a não ser nós. De
facto, tudo isto é verdade, mas é como este direito se aplica às pessoas. Será um feto
uma pessoa? Para mim um feto é apenas uma pessoa em potência, mas tal como
isso não quer dizer que tenha as mesmas características de uma pessoa (como tenho
a certeza que a maioria das pessoas concordará), isso também não significa que
tenha os mesmos direitos (ou pelo menos aplicados de igual forma). O direito à
vida é um direito que temos por existirmos enquanto pessoas e os fetos, da minha
perspetiva, não são pessoas, apenas pessoas em potência. Não seria retirada a vida
ao feto contra a sua vontade, porque o feto, pelo menos nas condições que atrás
referi, não tem vontade. Deste modo não faço uma interpretação incorreta do
direito à vida nem nego que os fetos o têm, apenas o aplico de uma forma que se
adequa mais às suas características e às consequências que terá na vida dos outros,
especificamente a mãe.
          Esta  é  a  posição  com  que  mais  me  identifico.  Esta  posição  é  a  que         
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decidi defender por isso mesmo, porque para mim é a mais plausível. Todavia,
também reconheço os pontos onde a minha perspetiva é mais fragilizada. Por
exemplo, apenas me refiro a gravidezes onde a vida da mãe não está em risco, mas,
infelizmente nem todas as gravidezes acontecem nestas condições e a minha
argumentação não inclui estes casos. Por outro lado, falo de fetos como pessoas em
potência, com experiências futuras hipotéticas, contudo, nem todos os fetos são
assim. Reconheço que a minha argumentação não engloba casos de gravidezes com
fetos com doenças congénitas que lhes impossibilitam um futuro. Embora não seja
esclarecedora no que toca a gestações de alto risco para a mãe ou como deve ser
aplicado o direito à vida a fetos sem futuro possível, esta posição é a que mais me
convence estar certa e é a que mais facilmente aceito.
          Concluindo,  eu  não  concordo  com  nenhum  dos  filósofos,  porque  o
raciocínio de ambos se basear numa proposição condicional que não aceito.
Acredito que os fetos têm direito à vida (se bem que aplicado de forma diferente
em relação a como é aplicado às pessoas) e o aborto não é errado (pelo menos até o
feto desenvolver um sistema nervoso ativo) e, mesmo com as fragilidades que
referi, esta é a tese que, para mim é mais plausível.
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“Por santo moral, entendo uma pessoa cujas ações são todas tão moralmente boas
quanto possível; uma pessoa, isto é, cujo mérito moral é inexcedível. Se um santo
moral está a dedicar todo o seu tempo a alimentar os famintos, a curar os doentes ou
a angariar donativos para UNICEF, necessariamente não está a ler romances
vitorianos, a tocar clarinete ou aperfeiçoar as suas técnicas no ténis. Embora não se
possa alegar que algum dos interesses ou gostos desta última categoria seja um
elemento necessário de uma vida bem vivida, uma vida em que nenhum destes
aspetos possíveis do caráter seja desenvolvido pode parecer uma vida estranhamente
árida.”

- Susan Wolf
 “Moral Saints”, The Journal of Philosophy, 1982 (adaptado)

Santiago S Fernandes
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Ser ou não ser Santo: Eis a Questão

         Imagine o leitor que está no ano de 2055, marcado por uma explosão no
desenvolvimento científico das neurociências. Foram descobertas curas efetivas
para doenças como o cancro cerebral (glioblastoma), Parkinson e Alzheimer, e os
cientistas inventaram um microchip que pode ser implantado no córtex pré-frontal
humano (área cerebral fulcral na tomada de decisões) que consegue tornar os
humanos santos morais, isto é, agentes que tomam invariavelmente o curso de
ação correto. Por outras palavras, caso o leitor opte por implantar o
supramencionado microchip, age sempre da forma moralmente mais correta. O
leitor implantaria o chip?
          Talvez uma grande parte da população responda que sim, dado que, prima
facie, este avanço parece tornar-nos moralmente perfeitos (ou, pelo menos,
aproxima-nos disso). Agora, imagine que é maquinista e optou por implantar o
chip. Passado uma semana, num dia normal de trabalho, vê o seu melhor amigo,
Miguel, que sempre o apoiara e ajudara nos momentos mais difíceis, preso na linha
de comboio, em perigo de morte, estando na rota de colisão. Mas, felizmente, tem
uma ramificação do caminho de ferro antes do Miguel, só que… Nessa ramificação
estão cinco trabalhadores da linha férrea que arduamente se esforçam para limpar
os caminhos de ferro. Ora, numa linha tem uma pessoa (o Miguel) e noutra cinco  
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(os trabalhadores esforçados da ferrovia). Independentemente da perspetiva ou
teoria ética com que se aborda o caso, será evidente que a ação mais moral (ou, pelo
menos, menos imoral) será sacrificar uma vida em vez de cinco, e é essa que o leitor
toma, sob ação do microchip: sacrificar o seu grande e importante amigo Miguel,
em prol de cinco desconhecidos completos. Certamente que o leitor, ao ler este
caso, conclui que existe algo de errado, isto é, que, embora tenha feito a ação
correta, parece que algo não está certo…
          A questão a que esta experiência mental nos conduz é a de que nem sempre
podemos querer fazer a ação moralmente mais correta e, debruçando-se este ensaio
sobre a questão “Será desejável ser um santo moral?”, sendo defendida a tese de
que “Não será desejável ser um santo moral”, este ponto será fulcral para a
argumentação.
          Em  primeira  instância,  dever-se-á  ter  sempre  em  mente  que,  tal  como  a
experiência mental indicia, nem sempre queremos tomar a ação correta. Por muito
pouco altruísta que pareça, tendo em conta que um caso como o da experiência
mental nos pode aparecer no futuro, um indivíduo provavelmente nunca irá
individual e deliberadamente optar por um rumo que o force a deliberadamente
matar um ente querido em prol de desconhecidos. Para além  disso, pode-se
também levantar a questão de que o conceito da ação moralmente mais correta
não é unânime (veja-se as diversas variações do Utilitarismo, a Ética Kantiana,
entre toda uma miscelânea de teorias e conceções), pelo que o que para um
indivíduo possa parecer ser a ação mais correta, para outro pode não ser.
          Certamente  que  a  este  ponto  pode  ser  levantada  uma  objeção,  que  será
progressivamente refutada no decurso da argumentação: o facto de poderem
existir indivíduos, denominados de superrogatórios, que estariam dispostos a
sacrificar o ente-querido em prol das cinco pessoas. Ora, primeiramente, será de
notar que um indivíduo genuinamente superrogatório é extremamente raro
(existem quase sempre razões pelas quais poderia estar a tomar tais caminhos,
como a reputação, a glória, entre outros, o que conduz a que algumas éticas, como
a Kantiana, não hesitariam em classificar tais ações como não morais).
          No   entanto,   suponha-se   que   existe   tal   indivíduo   genuinamente
superrogatório, que toma sempre a ação correta. Pode-se concluir de forma sólida
que as suas vivências (educação, experiências de vida, situações que testemunhou)
o encaminharam a ser um santo moral. Imagine o leitor que está com esse
indivíduo superrogatório no comboio em rota de colisão com a pessoa mais
importante para ele, e que lhe providencia um comprimido que o coloca sob um
véu da ignorância adaptado, isto é, que o faz esquecer dos algozes mentais que        
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fazem a sua mente refém (suponha-se, uma experiência traumática de infância que
o tornou superrogatório), pelo que tem uma grande noção de ética (sabe qual é a
ação moralmente mais correta a realizar, e a importância de a realizar), mas
também se lembra da importância do seu amigo. Sob este véu da ignorância, não
concorda o leitor que ele, por muita hesitação que surgisse, e por muito peso na
consciência que qualquer uma das ações lhe deixasse, o indivíduo salvaria o amigo?
Muito provavelmente seria tal a ação a tomar lugar.
          Uma  possível  refutação  a  esta experiência  mental  seria  que  tal  véu  da
ignorância o faz esquecer das razões pelas quais é superrogatório e não das razões
pelas quais salvaria o ente-querido. No entanto, atente-se que este véu da
ignorância adaptado simplesmente o faz esquecer da condicionante que o tornou
superrogatório, isto é, em vez de ter feito a escolha de agir sempre (logo, também
neste caso) de forma mais correta possível no passado, a escolha de agir
corretamente neste caso é tomada no agora, para este caso específico (e
continuando a ter uma forte noção de ética, assim como da importância da
realização da boa ação). Assim, o indivíduo passa a tomar esta decisão como um
caso individual, e não como pertencente a um universo de casos aos quais se aplica
uma regra geral, e aí este terá uma maior predisposição em decidir salvar o ente
querido. Adicionalmente, mesmo decidindo sacrificá-lo, a questão é que deste
modo a sua decisão de tomar o rumo de ação moralmente mais correto seria então
puramente livre, teria como base um discernimento não toldado por qualquer
experiência traumática, e portanto resultaria de um raciocínio lúcido na altura
certa, e não de uma regra universal que poderá não corresponder à intenção que
manifestaria no presente. No caso do chip, é o chip que obriga a pessoa a
inexoravelmente tomar o rumo de ação correto, e não é a pessoa que pondera sobre
a ação em si e toma essa decisão. De uma forma análoga, a partir do momento em
que uma pessoa é um santo moral, é a ética pela qual se rege que lhe dita o que
fazer, e não tanto o seu raciocínio: obedece a uma regra geral (agir sempre da forma
mais correta), e não a um discernimento particular (neste caso, agir corretamente).
          Outra objeção ao que aqui se advoga será que alguém poderá, no seu mais
lúcido discernimento, optar, em cada situação em específico, por tomar a decisão
moralmente mais correta. Esse indivíduo, extremamente altruísta, coloca todo o
seu tempo ao dispor dos outros (alimenta os famintos, cura os doentes, angaria
donativos para a UNICEF, entre outros). Embora não tenha uma vida pessoal
convencional (não lendo, convivendo com os amigos, entre outros), não poderá
ser este indivíduo realizado pessoalmente? Será impossível este ter prazer em ser
superrogatório? Não, não é impossível, mas poderá ser extremamente improvável, 
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ou até mesmo indevido. Pressuponha-se que este indivíduo tem prazer em tomar
sempre o rumo de ação moralmente mais correto, tal como a objeção supõe. Leva a
cabo deste modo uma vida realizada, e repleta de felicidade.
          Enquanto  faz  voluntariado  e  cura  os  doentes,  é  bastante  provável  que
este esteja feliz. No entanto, imagine-se que este indivíduos se depara com a
situação fatal do comboio, e opta por sacrificar o seu ente-querido. Caso o
indivíduo fique satisfeito com a decisão que tomou, caso não demonstre nenhuma
infelicidade pelo sacrifício, que através das suas mãos e do seu discernimento
realizou, do seu ente querido em prol de cinco desconhecidos, o leitor certamente
estranharia e recearia até mesmo pelo seu estado de saúde mental. Assim, é evidente
que alguém não consegue obter sempre felicidade por realizar a ação mais correta, e
mesmo que a obtenha, essa felicidade será indevida. Tal como na objeção ao
Utilitarismo da Máquina das Experiências, em que, ao vivermos numa realidade
virtual onde pudéssemos ser tudo aquilo que sempre desejámos, aumentamos a
concentração de endorfinas no nosso sangue, mas, embora nos pareça que somos
felizes, essa felicidade é ilusória, ou não é felicidade genuína, pelo que não é o
desejável. Também neste caso a obtenção de felicidade indevida (ou a ausência de
tristeza pela morte de alguém que nos é extremamente querido) não será o
desejável para ninguém.
          De facto, chegamos deste modo a uma bifurcação nesta estrada filosófica: de
forma a sermos superrogatórios, ou adquirimos um estado de apatia ou até mesmo
de obtenção de prazer indevido (o que se afigura como não desejável, visto que é
natural ficarmos infelizes perante a morte de um ente-querido, tomando ainda
como exemplo a experiência mental do comboio, sendo tal tristeza derivada do
amor por essa pessoa que sacrificámos), ou vivemos uma vida miserável, governada
pela tristeza e pela infelicidade. Mas, se somos afetados pelas nossas ações
superrogatórias, então, à medida que o tempo passa, a infelicidade começa a tomar
conta de nós e começa a ser progressivamente mais difícil continuar a realizar o
nosso trabalho. Por muito forte psicologicamente que uma pessoa seja, se ao longo
da sua vida é forçada a tomar decisões do calibre do supramencionado sacrifício do
seu ente-querido, a partir de certo ponto será impossível (não só em termos
psicológicos, mas principalmente em termos físicos e hormonais) continuar a
realizar o seu trabalho, as ações de voluntariado de forma eficiente. Logo, o santo
moral acaba por se prejudicar a si mesmo, isto é, o facto de ser sempre
superrogatório, de ser um santo moral, faz com que não consiga, mais adiante,
tomar sempre a decisão correta, e, mesmo tomando-a, pode deixar de a conseguir
levar a cabo (tome-se o exemplo de se deixar abater de forma mais acentuada pela   
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estafa física em regime de voluntariado, o que pode ter consequências negativas
que podem até ser piores do que as que figuravam nas ações desgastantes
anteriormente tomadas, como a perda de inúmeras vidas, caso este esteja num
hospital).
          Tendo em conta o mencionado ao longo de todo este ensaio, conclui-se que
não será desejável ser um santo moral. De facto, embora não seja incorreto (à
exceção do exemplo da felicidade indevida), não é desejável, não só por podermos
ser forçados a realizar escolhas que, de outra forma, não optaríamos por realizar,
mas também devido ao facto de a consideração de determinada ação como a
moralmente mais correta poder não ser unânime, e de, ao se levar a cabo uma vida
de santo moral, se fazerem escolhas extremamente difíceis, que ou não deixam um
indivíduo miserável (e, nesse caso, será preocupante e indesejável, uma vez que, no
exemplo do sacrifício de um ente querido por desconhecidos seria de esperar
alguma infelicidade), ou deixam-no infeliz, o que progressivamente o destrói por
dentro, conduzindo-o a inconscientemente cometer erros que podem acarretar
consequências trágicas.
          No entanto, e felizmente, o ser humano vive em sociedade e como tal não
precisamos de carregar o peso do mundo sozinhos. Não é necessário que seja
sempre a mesma pessoa a tomar as decisões difíceis, na realidade elas são
distribuídas por todos. Assim, em vez de ser uma única pessoa um santo moral,
será infinitamente mais desejável que todos tomem, frequente ou geralmente, o
curso de ação moralmente mais correto, ou seja, uma comunidade de bons
samaritanos, que, na sua condição de comunidade, isto é, no seu todo, tomam tais
decisões, não ocorrendo, portanto, desgaste individual, atingindo-se mais e
melhores objetivos e obtendo-se, desta forma, não só mais felicidade devida, mas
também melhores resultados e uma melhor sociedade.
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10 anos, 10 ensaios



Aqui se lê uma parte importante da história da PROSOFOS – Associação
para a Promoção da Filosofia, uma história que, indelevelmente, é marcada
pela organização anual das Olimpíadas Nacionais de Filosofia, que em 2022
conta com X edições.

A comemoração dos dez anos de Olimpíadas faz-se assim com a publicação
de uma antologia de dez Ensaios Filosóficos medalhados com ouro e prata,
cujas temáticas incidem sobre as principais áreas da Filosofia, tais como a
Metafísica, Ética e Epistemologia. Dez ensaios que são o reconhecimento da
qualidade filosófica do pensar dos nossos alunos ao longo destes dez anos.

Dez anos construídos por alunos, professores e por todos aqueles que veem
na filosofia um caminho de reflexão, de análise crítica e acima de tudo, um
caminho capaz de fomentar mudanças consequentes num mundo que,
crescentemente, nos coloca desafios que exigem a saída do homem da sua
menoridade intelectual e a assunção da verdadeira condição de
Humanidade.

10 anos, 10 ensaios
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