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“O ACASO, O DETERMINISMO E A MENTE HUMANA” 
 

Prof. Dr. James R. Farris 
 

 
A Revista Pandora Brasil homenageia em sua edição Nº 111 ao Dr. James Reaves Farris, 

falecido recentemente, publicando seu artigo "O ACASO NA EXISTÊNCIA HUMANA", 
apresentado em forma de palestra no Simpósio sobre o acaso realizado na UMESP no 

ano 1999, e que tive a honra de organizar. A foto de capa é dele durante a 
apresentção. 

 
O professor Farris era graduado pela Southwestern University (1976), tinha mestrado 

em Masters of Divinity pela Southern Methodist Unviersity (1980), doutorado em 
Teorias de Personalidade e Teologia pela Claremont Graduate School (1990) e 

aperfecionamento pela Widener University(2005. 
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“O ACASO, O DETERMINISMO E A MENTE HUMANA” 

 

Falar sobre “O Acaso na Existência Humana” é entrar em campo aberto.  Há uma 

série de problemas complexos, de questões sem resolução e de perguntas às vezes 

abstratas.  Por isso, vou tentar limitar minha fala à apresentação de problemas, questões e 

perguntas.  Não vou tentar oferecer a “posição” ou a resposta de uma só linha de 

pensamento filosófico.  Nem vou tentar abordar todas as possíveis perspectivas.  O que 

vou fazer é ligar a questão do Acaso na Existência Humana com o behaviorismo filosófico e 

psicológico em termos da questão da mente.  

Por isso, não vou limitar minha fala apenas ao campo da filosofia.  De minha ótica, é 

quase impossível abordar o acaso e a existência humana sem entrar no campo da filosofia 

e da psicologia.  É quase impossível não misturar perspectivas porque a questão do acaso 

está ligada integralmente com o problema de mente.  Vou começar com o campo 

filosófico, mas logo vão surgir problemas da espécie psicológica.  Tendo em vista que esta 

apresentação tem um limite de mais ou menos 45 minutos, o que segue é um resumo 

bastante sintético de uma série de problemas profundos e antigos.  

 Vamos começar com algumas definições ou delimitações.  O que é filosofia?  O que 

é psicologia?  Bem resumidamente, a filosofia é o exame crítico de nossas crenças, idéias e 

pressupostos.  A filosofia é um exame crítico das estruturas e da natureza do ser.  A 

filosofia levanta a pergunta fundamental:  “Qual é a natureza básica da realidade e, por 

isso, qual é a natureza do ser humano?”  A razão humana é o instrumento fundamental, a 

ferramenta básica, ou a base epistemológica desta busca.  Em outras palavras, a filosofia 

começa e termina com o ser humano e a razão humana. 

A definição básica da psicologia é que ela é o estudo do comportamento humano. 

Podemos usar esta curta definição se levarmos em consideração que “o estudo do 
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comportamento humano” inclui, entre outras, as seguintes áreas:  A estrutura e o 

funcionamento do cérebro, a consciência, a percepção, a motivação, os sentimentos, a 

cognição, a sexualidade, as relações sociais, o desenvolvimento emocional, cognitivo, e 

social e assim por diante.  

A psicologia, também, levanta questões sobre a natureza e a constituição básica do 

ser humano.  A psicologia levanta a pergunta “Quem é o ser humano?” dentro do contexto 

de descobrir as tendências e necessidades psico-biológicas que funcionam dentro das 

tensões e ambigüidades da existência. A psicologia, também, levanta as perguntas “O que é 

a consciência?” e “O que é a mente?”.  Por isso, podemos descrever a psicologia como o 

estudo do comportamento humano e a ciência da mente. 

Ora, porque esta preocupação com definições de filosofia e psicologia?  A resposta 

é, por causa da frase “na Existência Humana” do título desta apresentação.  As duas 

disciplinas levantam perguntas e procuram respostas sobre a existência humana e, 

conseqüentemente, a natureza humana.   

As duas disciplinas freqüentemente se sobrepõem.  Mas as duas disciplinas 

abordam estas questões de maneiras diferentes e oferecem respostas diferenciadas. 

 

À luz desta introdução, o que significa “O Acaso na Existência Humana”?  Não vou 

entrar no debate sobre as diversas definições do Acaso.  Isso eu deixo para o Jorge, como 

filósofo!  Vou usar uma definição limitada, subjetiva ou de “senso comum”.  “O acaso é um 

acontecimento ou um concurso de acontecimentos que não apresenta o gênero de 

determinação que nos pareceria normal dada a sua natureza.”  (André Lalande, 

Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, São Paulo, Martins Fontes, 1993, p.17)   

O Acaso é, da minha perspectiva, dois, ou mais, fenômeno que não têm nenhuma 

relação causal, não são causa ou efeito e não são efeitos de causas entre quais existem 
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qualquer lei de coexistência. (André Lalande, Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, São 

Paulo, Martins Fontes, 1993, p. 20.    

A idéia chave é que o acaso foge do contexto de uma ação ou de um evento que 

têm “causa” ou “causas “ anterior.  O acaso não é um “acidente”, no sentido de algo que 

não é essencial é pode aparecer ou desaparecer sem a destruição do sujeito. (André 

Lalande, Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, São Paulo, Martins Fontes, 1993, p. 25)   

Em outras palavras, a existência ou não do acaso no ser humano, na sua existência, 

levanta a seguinte questão:  “O ser humano é livre ou determinado por causa e efeito?” 

Existe algo na existência, no pensamento ou na ação humana, que não tem causa anterior 

ou que não é determinado?  A Existência, ou a Natureza, Humana é definida por uma 

relação de causa e efeito? Ou, em outras palavras, existe A Liberdade de Escolha, Liberdade 

da Vontade ou Indeterminação da Vontade na existência humana ou somos determinados 

por eventos anteriores? 

Colocado assim, O Acaso na Existência Humana é uma questão que tem ocupado a 

filosofia durante mais que dois mil anos e é um problema fundamental em psicologia 

durante os últimos cento e cinqüenta anos.   

Existem muitas maneiras de definir estes termos e responder estas perguntas.  Mas, 

em geral, há duas linhas de pensamento filosófico que tratam destas questões.  A primeira 

linha é o determinismo.  O determinismo acredita que todos of eventos têm causas 

anteriores.  Todos os eventos são causados por condições antecedentes.  Há leis da 

natureza que controlam ou determinam todos os eventos.  O que acontece hoje é por 

causa do que aconteceu anteriormente.  O determinismo físico acredita que o 

determinismo tem que se aplicar a ação humana porque nossos cérebros controlam nossos 

corpos e os processos no cérebro são eventos físicos que são controlados por fatores 

físicos anteriores.  
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Uma extensão deste argumento é que os estados mentais são dependentes do 

estado do cérebro.  Conseqüentemente, todas as decisões dependem de estados mentais 

que dependem do estado físico do cérebro.  Isto é, não existe um ato, decisão, estado 

mental ou pensamento que não seja determinado por estados anteriores do cérebro. 

O determinismo psicológico é uma variação desta mesma linha de pensamento.  

Segundo esta linha de pensamento, todos os estados e eventos psicológicos são causados 

por estados e eventos psicológicos anteriores.  Todas as decisões são causadas por fatores 

psicológicos, também, anteriores - conscientes ou inconscientes.  O caráter ou a 

personalidade são determinados, é o resultado causal da interação da herança genética e 

do ambiente.  A pessoa é produzida pelas interações de características herdadas com o 

ambiente. 

Por trás destes argumentos está a identificação, direta ou indireta, da mente com a 

substância do cérebro.  Este ponto será chave mais tarde. 

 

Em nenhum dos dois tipos de determinismo está presente a idéia do fatalismo.  Os 

eventos, segundo o determinismo, não são fixados previamente por uma potência exterior 

ou superior à vontade.  Este tipo de “determinismo externo” não entra nesta discussão.  O 

determinismo físico e psicológico apontam uma ligação entre as causas e os efeitos que 

constituem a vontade e não a existência de uma potência exterior que faz os eventos 

acontecerem infalivelmente. 

Dentro do determinismo há duas perspectivas clássicas sobre a possibilidade da 

liberdade.  O determinismo clássico acredita que não há liberdade nem responsabilidade. A 

liberdade, desta perspectiva, significa a possibilidade de tomar decisões 

independentemente de fatores ou causas anteriores. A Existência Humana não inclui a 

possibilidade de escolher porque tudo depende de eventos anteriores.  Esta linha de 
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pensamento acredita que a liberdade é necessária para ser responsável. Por isso, não 

temos nem liberdade de escolha nem responsabilidade por nossas ações. 

O determinismo compatível acredita que a liberdade e a responsabilidade existem 

apesar do fato de que a pessoa não tem como evitar sua escolha.  Esta perspectiva segue a 

idéia do auto - determinismo.   Somos livres e responsáveis porque os fatores que 

determinam nossas decisões vêm de dentro de nossa personalidade, ou de nosso caráter.  

Não são impostos de fora.  Neste sentido, a liberdade de escolha é ser capaz de fazer o que 

você quer e decidir fazer.  Nesta perspectiva, a liberdade não significa a falta de fatores 

determinantes anteriores.  A pessoa tem liberdade de escolha porque nada fora dela está 

impondo a decisão.  A decisão surge de dentro do caráter, desejos e crenças da pessoa.  

Todos estes fatores são determinados por fatores ou eventos anteriores, mas são parte da 

pessoa.  A existência da Auto - Determinação cria a possibilidade de liberdade. 

  A posição filosófica da Liberdade de Escolha, Liberdade da Vontade ou 

Indeterminação da Vontade é a crença de que a pessoa tem a capacidade de se destacar de 

qualquer motivação interior ou influência anterior e escolher entre diversas alternativas.  

Embora esta perspectiva filosófica tenha uma diversidade enorme de expressões, a 

declaração básica é que a pessoa pode tomar, pelo menos, algumas decisões e fazer alguns 

atos independentemente da determinação de fatores anteriores.  Ou, em outras palavras, 

existem alguns eventos físicos e mentais que não são determinados por eventos anteriores. 

 Implícito nesta concepção, ou nesta posição filosófica, está a idéia de que a mente não 

está diretamente ligada a, ou identificado com o cérebro.  Os dois são diferentes.  O 

cérebro é material.  A mente é mental.  Ou eles são duas substâncias diferentes, ou eles 

funcionam de maneiras fundamentalmente diferentes.  Podem ter algumas ligações, mas o 

cérebro não controla o funcionamento da mente.  

Resumindo esta parte da argumentação, pode-se afirmar que, o determinismo, de 

qualquer forma, vê o ser humano como controlado por um complexo de relações entre 

causas e efeitos.  Não há o acaso. Isto inclui a personalidade, o caráter e a consciência da 
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pessoa.  Para incluir estes elementos, as leis de causa e efeito têm que incluir a mente da 

pessoa.  O determinismo tem que identificar a mente com o cérebro e o universo mental 

com a substância do cérebro.   

A liberdade de escolha é uma atitude filosófica, e não necessariamente uma linha 

de pensamento ou escola, que acredita que a pessoa tem a capacidade de se destacar de 

qualquer motivação interior e escolher entre diversas alternativas.  As leis de causa e efeito 

não controlam, definitivamente, a mente ou as funções mentais da pessoa.  Há o acaso.  

Hipoteticamente, a existência ou a presença do Acaso, como o não determinado, abre a 

possibilidade da existência da liberdade humana ou da liberdade de escolha.   

Até agora tenho apenas descrito algumas idéias e abordagens filosóficas a respeito 

do Acaso, o determinismo e a possibilidade da liberdade de escolha.  Agora entramos no 

cerne do problema. A mente e o cérebro.  

Antes do século 19, os deterministas acreditavam que todos os fenômenos naturais 

são governados por leis causais.  Nesta perspectiva, nada acontece por acaso, no sentido 

de ser sem causa.  A escolha livre, nesta linha de pensamento, representa um evento de 

chance, sem causa, que não pode ocorrer no mundo natural.  Nesta mesma linha de 

pensamento, o materialismo acreditava que só existem a matéria e as propriedades físicas 

da matéria.  Não existe qualquer substância não - material, a mente, e não existem 

quaisquer propriedades não materiais.  O universo foi governado por leis de causa e efeito. 

No fim do século 19, a ciência começou a desenvolver leis estatísticas e formulações 

de probabilidade.  Assim entrou no universo da ciência a possibilidade de eventos literal ou 

mecanicamente não determinados.  Mas estes eventos ainda têm causas.  A causa não é 

tão direta como um evento na física tradicional, mas ainda há causas.  No século vinte a 

descoberta de partículas sub - atômicas indeterminadas mudou as regras do debate 

filosófico.  Estas descobertas deixaram a porta aberta à possibilidade de ações ou eventos 

não diretamente determinados.  Não eventos acidentais, mas não imediatamente 

determinados.  A lógica segue o seguinte modo: existe a possibilidade da liberdade 
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humana, ou liberdade de escolha se existirem eventos físicos que não seguem as leis 

clássicas de causa e efeito.  O acaso existe no mundo físico, pelo menos no mundo da física 

quântica, e conseqüentemente pode existir no mundo mental. 

Infelizmente, o problema não é tão simples.  Por trás deste debate ainda temos a 

questão da relação entre cérebro e mente.  O argumento do determinismo clássico e do 

materialismo é que a mente e o cérebro têm uma identificação íntima ou são o mesmo.  Se 

eles foram da mesma substância, a mente têm que seguir as mesmas regras do mundo 

físico.  O behaviorismo reconhece a existência de partículas indeterminadas, ou a 

possibilidade do acaso no mundo físico, mas refuta a liberdade humana nas seguintes 

maneiras:  em primeiro lugar, a existência da possibilidade do acaso no mundo físico 

representa uma exceção tão limitada em comparação com os eventos determinados pelas 

leis de causa e efeito que a idéia de basear a liberdade humana na existência de algumas 

partículas indeterminadas não têm justificação.  Em segundo lugar, o behaviorismo clássico 

acredita que a mente é nada mais que a coleção de eventos químicos e elétricos do 

cérebro.  Estes eventos seguem as leis de causa e efeito.  Em terceiro lugar, a idéia de 

eventos interiores que não têm fonte no cérebro não é científica porque não são 

observáveis ou públicas. 

O argumento do dualismo é quase o oposto.  O dualismo clássico acredita que não 

há uma conexão entre o corpo e a mente, ou entre o cérebro e a mente.  O corpo é 

substância que existe no espaço e a mente é substância que não existe no espaço.  Os dois 

são tipos diferentes de matéria.  O corpo é somente uma coisa material muito complexa.  A 

mente pode existir sem o corpo por causa de suas características ou propriedades mentais. 

 A mente é outro tipo de substância não material, mas ainda substancial.  Desta 

perspectiva, o acaso ou a liberdade de escolha pode existir porque as ações da mente, o 

intelecto e a vontade por exemplo, agem fora do domínio dos fenômenos físicos.  Em 

outras palavras, a mente tem suas próprias regras que não necessariamente seguem as leis 
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que governam o mundo físico e estas regras ou leis podem incluir o acaso e a possibilidade 

de escolha. 

Dentro desta mesma linha de pensamento está o chamado dualismo de 

propriedades.  A argumentação é a mesma, mas este grupo pensa que a mente não é uma 

substância não material mas que as propriedades mentais são diferentes de propriedades 

físicas.  Eventos mentais acontecem no cérebro, mas têm características diferentes do 

cérebro.  A mente emerge do cérebro e depende do cérebro, mas não é identificada com o 

cérebro.  A mente é algo mais e este algo é a consciência.  Se a mente é qualitativamente 

diferente do cérebro há a possibilidade do acaso e da possibilidade de escolha.   

Para concluir, a experiência da consciência é a razão básica pela distinção entre 

cérebro e mente.  Esta distinção abre a possibilidade da existência do acaso no mundo 

mental e, conseqüentemente, a possibilidade da liberdade humana ou liberdade de 

escolha.  Se a mente tiver suas próprias regras de existência, ou é governada por suas 

próprias leis, isto pode explicar nossa experiência de liberdade.  Há diversos fatores que 

apoiam, aparentemente, esta separação ou distinção.  1)  A mente não existe no espaço.  

Ela não se localiza em algum espaço específico.  2)  Propriedades mentais, tais como dor ou 

raiva, não têm explicação através das leis da física ou química.  3)  A mente contém as 

características secundárias tais como a cor, o cheiro e o sabor que não existem em objetos 

físicos.  4) A mente sente a dor e o prazer.  Ela tem desejos, aversões e sentimentos.  5)  A 

mente deixa a impressão distinta de que ela está escolhendo livremente entre as opções. 

A questão da mente é filosófica e psicológica.  A fronteira entre as duas é bastante 

vaga.  A possibilidade da existência do acaso no comportamento humano depende, em 

grande parte, do nosso entendimento da mente e sua relação com o cérebro.  Como 

mencionei no começo desta discussão, ambas, a filosofia e a psicologia levantam a 

pergunta: “Quem é o ser humano?”  Nossas respostas filosóficas vão influenciar nossas 

psicologias e nossas respostas psicológicas vão influencia nossas filosofias.   
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Em conclusão, o lugar do acaso na existência humana é uma questão filosófica e 

psicológica porque nossa resposta vai influenciar profundamente nosso entendimento de 

quem é o ser humano e o que ele é capaz de ser e fazer.  

 


