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Resumo 

 

Barros, Toni, C. P. F.. Lógica Deôntica: os Paradoxos Deônticos e as 

Practições em Castañeda. Goiânia, 2014. 87 páginas. Dissertação de 

Mestrado. Faculdade de Filosofia, Universidade Federal de Goiás. 

 

 Há duas questões acerca da lógica deôntica que aparecem com frequência na 

literatura sobre o tema. A primeira diz respeito à sua legitimidade e a segunda aos 

paradoxos deônticos. A primeira destas, entretanto, não é a principal preocupação deste 

trabalho: assumiremos, ao lado de Castañeda, a tese que há relações lógicas, não 

somente entre proposições, mas também entre imperativos e entre normas. Assim, o 

foco principal deste texto consistirá em investigar o problema dos paradoxos deônticos 

e, em particular, a proposta de solução de Castañeda aos mesmos. Tal solução envolve a 

distinção entre proposições e practições, bem como entre imperativos e normas. 

Também mostraremos a vantagem desta solução em relação às outras, denominadas de 

soluções de escopo do operador deôntico. E, por fim, analisaremos a crítica de Lou 

Goble à solução de Castañeda e objeções a esta crítica. 

Palavras-chave: Castañeda, lógica deôntica, paradoxos deônticos, practições, normas. 

  



 
 

Abstract 

 

Barros, Toni, C. P. F.. Deontic Logic: the deontic paradoxes and the 

practitions in Castañeda. Goiânia, 2014. 87 pages. Master‟s Dissertation. 

Faculdade de Filosofia, Universidade Federal de Goiás. 

 

 There are two questions about deontic logic that appear frequently in the 

literature on the subject. The first concerns the legitimacy and the second the deontic 

paradoxes. The first of these, however, is not the main concern of this paper, we 

assume, alongside Castañeda the thesis that there are logical relationships, not only 

between propositions, but also among imperatives and norms. Thus, the main focus of 

this paper will be to investigate deontic paradoxes, and in particular, the Castañeda‟s 

solution. This solution involves a distinction between propositions and practitions as 

well as between imperatives and norms. We also show the advantage of this solution 

compared to other solution named scope deontic operator. Finally, we analyze Lou 

Goble‟s criticism to Castañeda‟s solution and objections to this criticism. 

 

Keywords: Castañeda, deontic logic, deontic paradoxes, practitions, norms. 
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Notação 

As notações a seguir valem em todo o texto, exceto no caso de citações.  

A lógica utilizada neste trabalho é o calculo proposicional clássico; no SDL (lógica 

deôntica padrão) valem os princípios da lógica clássica.  

a, b, c... (letras minúsculas) representam proposições.  

A, B, C,... (letras maiúsculas) representam practições (trataremos deste conceito em 

detalhes no tópico 1.2.3).   

*___* as expressões dentro dos asteriscos denotam a proposição associada à frase.  

⊢ é usado para consequência lógica. Castañeda usa o símbolo “⊢c” significando o que 

ele chama de “dedutibilidade conectiva”.  

~ , ∨ , &, → , significam negação, disjunção, conjunção e implicação material, 

respectivamente.  

O, P, F são operadores deônticos e significam: obrigatório, permitido e proibido, 

respectivamente. 

 

 

Quanto à formatação: 

As citações em espanhol aparecem no corpo do texto no original, sem tradução 

As citações de textos em inglês aparecem no corpo do texto com a nossa tradução e na 

nota de rodapé encontram-se os originais.  
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Introdução  

 

 

 Uma questão presente na filosofia desde o seu início é a fascinante relação entre 

o pensamento, a realidade e a referência a esta (linguagem). A história da filosofia 

produziu conceitos e discussões profundos sobre estes temas. Dos pré-socráticos aos 

dias atuais, encontram-se, nos mais variados âmbitos da filosofia, análises destas 

questões sob diferentes pontos de vista, como por exemplo, o metafísico, o ontológico, 

o ético, o lógico, o analítico, o político, o fenomenológico, o linguístico etc.  

 As relações entre pensamento, realidade e linguagem foram (e são) analisadas 

também de um ponto de vista da linguagem e da lógica. Nesse sentido, embora 

encontremos reflexões importantes sobre a linguagem e a lógica nos gregos e na Idade 

Média, foi na segunda metade do século XIX e no século XX que se consolidou o que 

hoje conhecemos como filosofia analítica e, também nestes séculos, houve um imenso 

desenvolvimento da lógica. Ainda no que diz respeito a estas relações, a tradição 

analítica tende a considerar, embora com exceções, que frases declarativas expressam 

proposições, que são conteúdos do pensamento, e que elas (as proposições) se referem, 

na realidade, a fatos ou estados de coisas. E, a partir dessa relação, se estabelece o valor 

de verdade das proposições. A literatura sobre esta questão é extensa e variada.   

 Exatamente neste ambiente filosófico de tradição analítica surgem as primeiras 

discussões sobre a lógica deôntica propriamente dita. Tais discussões são oriundas das 

reflexões acerca das modalidades aléticas. Os primeiros trabalhos específicos sobre 

lógica deôntica surgem com a publicação do artigo “Deontic Logic” (1951) de Von 

Wright (1951), apesar de haver primícias de reflexões em filósofos anteriores
1
. Segundo 

Gomes: 

                                                           
1
 Em Hume (apud SAUTTER, 2006, p.242) encontramos uma discussão sobre as relações entre sentenças 

do âmbito do ser e sentença do âmbito do dever ser: “Em todo sistema de moral que até hoje encontrei, 

sempre notei que o autor segue durante algum tempo o modo comum de raciocinar, estabelecendo a 

existência de Deus, ou fazendo observações a respeito dos assuntos humanos, quando, de repente, 

surpreendo-me ao ver que, em vez das cópulas proposicionais usuais, como é e não é, não encontro uma 



 
15 

 
 

As primeiras reflexões sobre lógica deôntica remontam ao século XIV 

(Knuuttila, 1981).  Em 1926, já sob o impacto da lógica matemática, o 

austríaco Ernst Mally escreveu um minucioso livro pioneiro sobre a lógica 

do dever (Mally, 1926). Entre 1937 e 1939, Jørgen Jørgensen, Karl Menger, 

Albert Hofstadter e J. C. C. McKinsey também escreveram textos nessa área. 

Porém, por várias razões, todos esses estudos das décadas de 20 e 30 tinham 

insuficiências importantes (Føllesdal; Hilpinen, 1971). (GOMES, 2008, 

p.11) 

 Desde sua origem, entretanto, os problemas relacionadas à logica deôntica 

parecem ir em duas direções: o primeiro diz respeito à sua legitimidade e o segundo diz 

respeito aos chamados paradoxos deônticos ou dilemas deônticos.  

 Neste ponto, encontra-se o problema sobre o qual se debruçou esta pesquisa. 

Investigamos a solução dos paradoxos deônticos apresentada pelo filósofo guatemalteco 

(1924-1991) Hector Neri Castañeda, a qual evolve, como veremos, uma análise das 

sentenças imperativas e normativas. Não obstante, figuram na literatura deôntica um 

sem número de propostas de solução dos paradoxos deônticos. O próprio Von Wright, 

considerado pai da lógica deôntica, propôs, ao se deparar com um paradoxo, uma 

revisão em seu sistema deôntico inicial no artigo “New System of Deontic Logic” 

(1957).  De lá para cá, foram propostas várias soluções dos paradoxos. Nosso interesse 

por Castañeda deve-se, sobretudo, à sua abrangente teoria filosófica. Dito de outro 

modo, enquanto que em outros autores as soluções dos paradoxos são pontuais e 

demasiadamente “sintáticas”, isentas, portanto, de uma teoria filosófica que a sustente, 

em Castañeda, pelo contrário, há, por trás de sua solução dos paradoxos, uma teoria 

filosófica refinada e unitária, que distingue diferentes modos de copulação. Se, por um 

lado, a tradição analítica tende a considerar que as proposições são conteúdos de 

pensamento, expressas, sobretudo, em sentenças declarativas e que se referem a fatos ou 

estados de coisas na realidade (e dessa relação se estabelece seu valor de verdade), em 

                                                                                                                                                                          
só proposição que não esteja conectada a outra por um deve ou não deve. Essa mudança é imperceptível, 

porém da maior importância. Pois, como esse deve ou não deve expressa uma nova relação ou afirmação, 

esta precisaria ser notada e explicada; ao mesmo tempo, seria preciso que se desse uma razão para algo 

que parece inteiramente inconcebível, ou seja, como essa nova relação pode ser deduzida de outras 

inteiramente diferentes”. Sobre esta passagem, Sautter (2006, p. 242) comenta: “[...] há uma tese mais 

restritiva [...] usualmente associada a Hume e à passagem supracitada: o que pertence ao domínio do 

dever ser nunca pode ser deduzido do que pertence ao domínio do ser, ou seja, esta tese, tradicionalmente 

denominada Lei de Hume, impõe uma barreira lógica entre o domínio do dever ser e o domínio do ser”. 

Neste texto não trataremos das discussões em torno da lei de Hume. 
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Castañeda vemos uma tentativa de equacionar as practições
2
 - conteúdos do pensamento 

prático - expressas em sentenças imperativas e que, de alguma forma, se relacionam 

com a realidade (e também dessa relação se estabelece seu valor semântico, embora não 

idêntico, mas semelhante aos valores de verdade das proposições). Contudo, estas 

questões, demasiadamente profundas, não são abordadas diretamente neste trabalho. 

Tratamos destas questões à medida que elas se relacionam com a solução de Castañeda 

dos paradoxos deônticos. Possivelmente a investigação destas questões será o tema de 

futuras pesquisas.  

 Este texto trata, portanto, da solução de Castañeda dos paradoxos deônticos. 

Assim, no primeiro capítulo apresentamos os argumentos de Castañeda a favor da tese 

de que há relações lógicas entre imperativos e entre normas e não somente entre 

proposições. Para tanto, será preciso esclarecer alguns conceitos fundamentais do 

pensamento prático em Castañeda, como os conceitos de noema, de practição, de 

imperativo e de norma. 

 No segundo capítulo, expomos o sistema deôntico padrão (SDL): as definições, 

os axiomas, as regras de inferência e demostramos três de seus teoremas. Em seguida, 

apresentamos alguns dos paradoxos que este sistema gera: paradoxo da obrigação 

derivada, paradoxo de Chisholm (ou do dever contrário) e paradoxo do bom 

samaritano.  

 Definida a distinção entre proposição e practição, tratada no primeiro capítulo, e 

diante do problema dos paradoxos produzidos pelo SDL, expostos no segundo capítulo, 

o passo seguinte consiste na exposição detalhada da solução de Castañeda dos 

paradoxos deônticos. Ainda neste capítulo, apresentamos a crítica de Castañeda a outras 

tentativas de solução dos paradoxos, conhecidas como “soluções de escopo do operador 

deôntico”; e, por fim, mostramos como o paradoxo de Forrester exigiu um acréscimo 

conceitual no sistema filosófico de Castañeda. 

                                                           
2
 Este é um neologismo criado por Castañeda. Trataremos em detalhes deste conceito no tópico 1.2.3.  

Não obstante, Castañeda considera as practições sua maior contribuição filosófica. Segundo Rigoberto 

Juárez-Paz: “En junio de 1987, en la Universidad de Heidelberg, Hector-Neri me dijo: „Mi única 

contribución a la filosofía es haber descubierto que hay diferentes formas de predicación” 

(CASTAÑEDA, 1998, p. 11).   
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 No último capítulo, apresentamos, num primeiro momento, uma crítica à solução 

de Castañeda feita por Lou Goble no artigo “Murder most gentle: the paradox deepens” 

(1991) e, em seguida, esboçamos objeções a esta crítica.  
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Capítulo 1 

 Sobre a possibilidade de uma lógica deôntica 

 

O objetivo deste capítulo consiste em mostrar que é possível uma lógica deôntica. Para 

tal fim, utilizamos os argumentos de Castañeda. O capítulo divise-se em duas partes: na 

primeira, apresentamos as noções conceituais de Castañeda sobre noema, practição e 

norma e, na segunda, expomos sua tese sobre a implicação não-proposicional. 

 

1.1  Introdução 

 Uma das questões mais basilares sobre a lógica deôntica refere-se à sua 

legitimidade. Assim, a pergunta que historicamente se estabeleceu foi a seguinte: será 

possível detectar princípios lógicos entre enunciados imperativos e normativos? Tal 

questão foi esboçada e intensamente discutida no século passado
3
 a ponto de ser 

chamada por Ross (1941) de “dilema de Jörgensen”. O nome do dilema refere-se ao 

filósofo danês Jörgen Jörgensen (1894-1969) que, em 1938, escreveu uma conferência 

com o título “Imperatives and Logic”
4
, na qual apresenta o problema das relações 

lógicas entre imperativos. Jörgensen enuncia o problema como se segue: 

Frases imperativas não são capazes de ser nem verdadeiras nem falsas. 

Portanto, segundo o critério positivista lógico de testabilidade do significado, 

elas devem ser consideradas isentas de significado. Porém, apesar disso, elas 

são capazes de ser bem compreendidas ou mal compreendidas e também 

parecem ser capazes de funcionar como premissas assim como conclusões 

em inferências lógicas. (JÖRGENSEN, 1938, p.289)  

 Se, por um lado, entendermos que a noção de inferência lógica está ligada à 

noção de preservação da verdade, então elas (frases imperativas) não podem ser tratadas 

                                                           
3
 A questão sobre a possibilidade de uma lógica dos imperativos foi discutida por vários autores. Ver 

JORGENSEN em “Imperatives and logic” (1937), VON WRIGHT em “Deontic logic” (1951), ROSS 

em “Imperatives and Logic” (1941), HINTIKKA em “Quantifiers in Deontic Logic” (1947) HARE, R. 

(1949) em “Imperative sentences”, KELSEN (1960) em “Teoria pura do direito”. 

Recentemente Alessandro PIZZO publicou artigos sobre o tema “Um settore problemático della logica: 

la logica deontica” (2009) e “Logica deontica” (2011).  
4
 As citações desta obra são tiradas da tradução, não publicada, de F. T. Sautter. Somos gratos ao Prof. 

Sautter por disponibilizar a tradução.  
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logicamente, já que elas não possuem valor de verdade. Contudo, há vários exemplos de 

relações implicacionais entre imperativos ou entre imperativos e proposições. O próprio 

Jörgensen apresenta o seguinte exemplo: 

E, contudo, preciso admitir que parece ser igualmente evidente que 

inferências nas quais pelo menos uma premissa e a conclusão são frases 

imperativas podem ser formuladas. Por exemplo: 

Mantenha suas promessas       Ame seu próximo como a si mesmo 

Essa é uma promessa sua       Ame a si mesmo 

Portanto: Mantenha essa promessa      Ame seu próximo  

 (Idem, Ibidem, p.290)  

 O exemplo de Jörgensen não é um caso isolado na literatura filosófica. Outros 

autores também propuseram raciocínios envolvendo imperativos e proposições. Vale 

notar, porém, que o problema apontado por Jörgensen (1938), e também por Ross 

(1941), diz respeito às relações entre imperativos e proposições. Ao que parece, a 

tendência naquele período era a de ver uma proximidade conceitual entre imperativos e 

normas. Nesse sentido, Bulygin e Mendonça comentam que os estudos pioneiros sobre 

lógica deôntica se deram em um momento “que era opinión generalizada que las 

normas, siendo imperativos disfrazados, carecen de valores de verdad y que, por lo 

tanto, no guardan relaciones lógicas entre si” (BULYGIN & MENDONÇA, 2005, 

p.23). Contudo, nem todos os autores da área concordam com essa posição. Em 

Castañeda (como veremos a seguir) encontramos uma distinção entre imperativos e 

normas.  

 Voltemos ao dilema. Parece bastante natural mesclarmos imperativos, normas e 

proposições em nossos raciocínios cotidianos. O exemplo da promessa de Jörgensen 

acima envolve o que poderíamos chamar de sentenças declarativas e sentenças 

imperativas ou simplesmente proposições e imperativos. Entretanto, é possível 

pensarmos em casos em que, além de proposições e imperativos, também usamos 

normas. Por exemplo, suponha que precisemos ir ao aeroporto buscar alguém de outro 

país, o qual não conhece com clareza todas as leis do Brasil (nem os brasileiros 

conhecem todas as leis daqui). Quando a referida pessoa entra no carro nos vemos 

obrigados a dizer algo como: No Brasil devemos usar o cinto de segurança ao dirigir e 

nós vamos fazer uma viagem, portanto, coloque o cinto. Neste caso, o raciocínio parece 
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conter uma norma No Brasil devemos usar cinto de segurança ao dirigir; uma 

proposição Nós vamos fazer uma viagem; e um imperativo Fulano, coloque o cinto.  

 Dito isto, este capítulo pretende tratar de duas questões. A primeira refere-se 

tanto à distinção entre imperativo e norma quanto entre imperativos e proposição. A 

segunda diz respeito indiretamente ao dilema de Jörgensen, isto é, apresentaremos as 

razões de Castañeda para assumir a tese da implicação imperativa. Não obstante, somos 

conscientes que o dilema despertou (e continua a despertar) reflexões filosóficas 

variadas e não pretendemos analisar as posições filosóficas que historicamente surgiram 

acerca do dilema. Neste texto, assumimos a posição de Castañeda de que sentenças 

imperativas e normativas possuem relações lógicas tal como as relações lógicas entre as 

proposições. Desenvolveremos esta questão neste capítulo.  

 

1.2  Alguns elementos da linguagem prática e do 

pensamento prático em Castañeda 

1.2.1  Noemas 

Castañeda no Thinking and Doing (1975) assume a distinção tradicional da 

filosofia entre razão prática e razão teórica, porém ele emprega o termo pensamento ao 

invés de razão. O pensamento teórico, diz ele, caracteriza-se por tentar dizer como as 

coisas são e, por isso, é expresso de modo descritivo (CASTAÑEDA, 1975, p. 36). 

Porém, o foco teórico de seus trabalhos é o pensamento prático, o qual envolve uma 

complexidade de conteúdos, que são: decisões, mandatos, imperativos, conselhos, 

pedidos, intenções, normas, súplicas, desejos, ordens, declarações, etc. No livro The 

Structure of Morality (1974) todos estes conteúdos são organizados em seis tipos: 

“proposições, mandatos, prescrições, intenções, practições, juízos deônticos”
5
 (Idem, 

                                                           
5
 “Propositions, mandates, prescriptions, intentions, practitions, deontic judgments.”  
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1974, p.70). Exatamente a estes conteúdos do pensamento prático e teórico Castañeda 

chama de noemas
6
:  

Assim, noemas práticos são: 

1. Proposições ou enunciados factuais e teóricos 

2. Comandos, ordens, pedidos de conselhos, pedidos, petições, súplicas 

3. Decisões, resoluções e intenções 

4. Enunciados que formulam: obrigações, deveres, requerimentos, dever de, 

obrigação de, interdições, proibições, erros, permissões ou direitos
7
. (Idem, 

Ibidem, p.29) 

 

 

Tais noemas práticos podem ser reduzidos a dois
8
: proposições e practições

9
. 

Este último é um marco do pensamento de Castañeda e é fundamental para todo o seu 

sistema filosófico. Trataremos deste conceito à frente em detalhes.  

                                                           
6
 Outros filósofos na história do pensamento usaram este termo. Em particular, ele aparece com 

relevância na fenomenologia de Husserl. Segundo David Woodruff: “In Ideas I (Book One, 1913) Husserl 

introduced two Greek words to capture his version of the Bolzanoan distinction: noesis and noema, from 

the Greek verb noéō (νοέω), meaning to perceive, think, intend, whence the noun nous or mind. The 

intentional process of consciousness is called noesis, while its ideal content is called noema. The noema 

of an act of consciousness Husserl characterized both as an ideal meaning and as “the object as intended”. 

Thus the phenomenon, or object-as-it-appears, becomes the noema, or object-as-it-is-intended. The 

interpretations of Husserl's theory of noema have been several and amount to different developments of 

Husserl's basic theory of intentionality. (Smith, David Woodruff, "Phenomenology", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/phenomenology/ ). No Thinking and Doing e no The 

Structure of Morality não há referência a Husserl e, por isso, nos limitamos a apresentar o conceito de 

noema tal como é proposto por Castañeda e não discutimos também se o uso de Castañeda corresponde 

ou não ao uso de Husserl. Em The Structure of Morality (p.29) Castañeda diz “We shall call any minimal 

unit of what is thought, whether theoretical or not, a noema, plural noemata. This is the old Greek work  

υοήμα, which means thought, piece of advice, purpose, and end. Clearly, etymologically the word is apt 

to refer to both truth-valued propositions and to strictly pratical units of thought content”.  No Thinking 

and Doing  (p.7) ele diz: “We shall use the Greek work noema (plural noemata), meaning what is thought 

or conceived, planned or purposed, to refer both to propositions and to the similar counterpart units of 

content of practical thinking”. 
7
 “Thus, practical noemata are:  

1. Factual and theoretical  propositions or statements; 

2. Commands, orders, pieces of advice, request, petitions, entreaties; 

3. Decisions, resolutions, and intentions; 

4. Statements formulating: obligations, duties, requirements, must‟s, ought‟s, interdictions, prohibitions, 

wrongs, permissions, or rights.” 
8
 Von Wright propôs uma lógica com símbolos que pretendem expressar mudança de estados de coisas, 

porém esta proposta não se equivale a disitinção proposição/practição: “We introduce a symbol of the 

general form T, where the blanks to the left and to the right of the letter T are filled by p-expressions”. 

(Von Wright, 

www.giffordlectures.org/Browse.asp?PubID=TPNORM&Volume=0&Issue=0&ArticleID=2 ).  
9
 A palavra practition é um neologismo criado por Castañeda para nomear conteúdos específicos do 

pensamento prático. Trataremos deste tema nas páginas seguintes do texto. Cumpre ressaltar, porém, que 

Castañeda cunhou esta expressão na língua inglesa e que em espanhol ele usa o termo “practiciones”, 

razão pela qual optamos em usar “practições” em português. A seguir listamos trechos de alguns 

comentadores que refletem as discussões acerca do tema das practições: “El conjunto de mandatos y de 

http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/phenomenology/
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1.2.2. Proposições
10

  

As reflexões sobre as proposições são importantes na obra de Castañeda à 

medida que elas se relacionam com o pensamento prático, por isso, elas não ocupam 

uma posição central na filosofia dele. Abaixo apresentamos oito traços característicos 

das proposições que Castañeda expõe no livro The Structure of Morality (p.29-34):  

[i] Os conteúdos de certos atos e atitudes psicológicas são proposições; 

[ii] Todos os conteúdos de atos linguísticos do tipo asserção são proposições; 

[iii] Proposições tem valor de verdade, isto é, proposições são verdadeiras ou 

 falsas; 

[iv] Proposições tem relação de implicação; 

[v] Proposições entram como componentes de outras proposições; 

[vi] Proposições não são atos nem eventos e nem estados de coisa; 

[vii] Uma proposição não é uma sentença; 

[viii] Uma proposição não é o significado da sentença, independentemente se ela 

 foi usada para expressar a proposição em questão ou não.  

 

Seguindo a distinção tradicional da filosofia entre razão teórica e razão prática, 

as proposições situam-se no âmbito do pensamento teórico uma vez que é próprio delas 

o caráter descritivo. Não obstante, elas também pertencem à razão prática. Castañeda 

ressalta que estas entram nos processos de tomada de decisão (CASTAÑEDA, 1975, 

p.27ss). O exemplo que ele considera envolve a questão de se Antígona e Ismena devem 

ou não sepultar seu irmão Polinices. A fim de se chegar a um veredito sobre o 

sepultamento e, tendo em vista o decreto real de Creonte proibindo tal ato, há 

proposições do tipo: Polinices está morto; Ismena e Antígona são as parentas mais 

                                                                                                                                                                          
intenciones constituye un grupo muy importante de noemas prácticos que Castañeda, con feliz expresión, 

denomina „practiciones”. (QUESADA, 1979, p. 88) 

“There is a special mode of predication that links, for example, John with to pay one‟s debts, to form the 

“practition” John to pay his debts, expressible in English by a subject noun-phrase followed by an 

infinitive verb-phrase”. (RAPAPORT - The dictionary of modern American philosophers - , 2005, p. 453) 

“Un rasgo importante de la teoría de Castañeda consiste en su observación de que las prescripciones 

constituyen junto con las intenciones un conjunto de noemas prácticos de estructura homogénea; a los 

elementos de ese conjunto los denomina practiciones”. (ALCHOURRÓN, 1981, p. 4) 

“Naturally enough, to appreciate Castaneda‟s treatment of the paradox, one must first come to grips with 

his system of deontic logic and its perplexing but fundamental distinction between practitions and 

propositions”. (TOMBERLIN, 1986, p. 256) 
10

Não pretendemos expor as concepções diferentes a cerca do conceito de proposição. Limitamo-nos a 

apresentar a noção que Castañeda emprega.  
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próximas de Polinices, as quais serão relevantes para a decisão. Outro exemplo é 

quando alguém, digamos o João, tem que decidir se usará cinto de segurança ao dirigir. 

João, antes de decidir, terá diante de si as proposições: O cinto de segurança reduz a 

mortalidade em acidentes automobilísticos; a lei de trânsito nacional diz que o uso de 

cinto de segurança é obrigatório; ou ainda, há multas de trânsito para aqueles que não 

usam cinto de segurança.  

 

1.2.3  Practições e normas 

A intuição de Castañeda ao falar sobre as practições parece surgir de um paralelo 

com as proposições. As proposições são expressas em sentenças declarativas [ii] 

enquanto que as practições em sentenças imperativas ou subjuntivas. Por exemplo, as 

formulações abaixo:  

Carlos, tome leite  

Carlos, por favor, tome leite  

Carlos, é aconselhável que você tome leite 

 Carlos, eu te peço, tome leite 

 Carlos, suplico que você tome leite 

Possuem um núcleo comum, constituído de um agente (Carlos) e de uma ação 

(beber leite). Tal núcleo, denominado por Castañeda de prescrição, pode ser expresso 

sob a roupagem de diferentes enunciados imperativos.  Todos eles, porém, conectam 

agentes e ações de modo que se exige do agente a realização ou a não-realização de uma 

ação. Adicionando aos mandatos aquilo que Castañeda chama de intenções
11

, teremos o 

conjunto completo das practições. 

                                                           
11

 Uma parte considerável do trabalho de Castañeda destina-se à análise das intenções. Em particular o 

capítulo VI do Thinking and Doing trata desta questão. Castañeda reconhece, contudo, que as intenções 

carregam uma particularidade em relação as prescrições: elas não são auto-ordens: “Intentions are 

obviously diferente from mandates. In particular, intentions are not self-commands. A self-command is a 

command addressed by a person to himself. But a command is never a thought content that includes a 
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O modo particular de conexão entre agente e ação nas prescrições é chamado de 

cópula prescricional ou practicional. Isto é, a ação é prescrita ao agente. Diferente, 

portanto, da cópula proposicional que conecta sujeito e predicado nas proposições, a 

fim de descrever um estado de coisas. Porém, diz Castañeda, as proposições também 

podem conter agentes e ações “existem muitas proposições que tratam com agentes e 

ações, como por exemplo
12

,*Pedro chegou tarde ontem*”
13

 (CASTAÑEDA, 1975, p. 

208). Contudo, nas proposições não se exige do agente a realização de uma ação, mas 

há somente um sentido descritivo. No caso acima, podemos dizer que a expressão Pedro 

chegou tarde ontem possui um agente, Pedro, e uma ação, chegar tarde, mas a ação de 

chegar tarde não é prescrita ao agente Pedro.  

Outra diferença considerável entre proposições e practições diz respeito a “uma 

certa assimetria com respeito aos membros da relação” (Idem, 1970, p. 453)
14

. Isto é, 

nas proposições os verbos na voz passiva e na voz ativa expressam a mesma proposição, 

por exemplo, a expressões Paulo assassinou João e João foi assassinado por Paulo 

expressam a mesma proposição. O mesmo não ocorre nas expressões Paulo, cuide do 

João e João, seja cuidado por Paulo. Neste último caso, ao contrário do primeiro, as 

duas frases expressam practições distintas.  

 Além do mais, as prescrições (ou practições) são: “unidades caracteristicamente 

„inafirmáveis‟ por si mesmas, isto é, elas só são emitidas sob a forma de um mandato de 

algum tipo ou outro”
15

 (Idem, 1975, p.40) e, por isso, são expressas em cláusulas 

infinitivas: “eu usarei cláusulas infinitivas da forma „X fazer A‟ como expressões 

canônicas de prescrições puras desprovidas da roupagem de seus mandatos”
16

 (Idem, 

1974, p. 40). As prescrições também, acrescenta ele, podem ser expressas na linguagem 

                                                                                                                                                                          
first-person reference” (CASTAÑEDA, 1975, p. 42). Neste trabalho, porém, não trataremos das 

intenções, uma vez que isso estaria além dos objetivos propostos por esta pesquisa. 
12

As expressões dentro dos asteriscos indicam, na convenção de Castañeda, o nome do que é expresso 

pela sentença: “Single asterisks, i.e., „*‟s, around sentence, clause, locution or word produce a name of 

what is expressed by the sentence, clause, locution, or word in a given context of discussion” 

(CASTAÑEDA, 1975, p.19). No exemplo a seguir, a expressão entre asteriscos é um nome para a 

proposição expressada pela sentença “Pedro chegou tarde ontem”.   
13

 “There are many propositions that deal with agents and actions, as, for instance, the proposition *Peter 

came late yesterday*.” 
14

 “a certain asymmetry with respect to the other members of a relation” 
15

 “Are characteristically „unassertalble‟ units by themselves, i.e., they are issuable only under guise of a 

mandate of some type or other.” 
16

 “I shall use infinitive clause of the form “X to A” as canonical expressions of pure prescriptions bereft 

of their mandate clothing”. 
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em cláusulas subjuntivas (Idem, 1982, p.82). Um aspecto importante das prescrições é 

que expressões mistas de proposições e prescrições são, por sua vez, prescrições: “Um 

aspecto estrutural importante das prescrições e mandatos é que compostos mistos de 

prescrições (ou mandatos) e proposições são prescrições”
17

 (Idem, 1970, p.453). O 

exemplo analisado por ele é: Karl faça o seguinte, se você chegar tarde, feche as 

janelas se, e somente se, você levantar os toldos, mas levante os toldos se estiver 

chovendo. Neste caso, toda a expressão se você chegar tarde, feche as janelas se, e 

somente se, você levantar os toldos, mas levante os toldos se estiver chovendo é 

antecedida por um indicador de mandato Karl, faça o seguinte. O uso deste indicador dá 

a entender que o que vem a seguir não denota um estado de coisas, mas prescreve ao 

agente Karl a realização de uma ação. Entretanto, toda a expressão que se segue ao 

indicador de mandato Karl, faça o seguinte, embora seja uma prescrição, é composta, 

por sua vez, de proposições e prescrições (puras). As frases [Karl] chega tarde, [Karl] 

levanta os toldos e  Está chovendo possuem um caráter descritivo; as duas primeiras 

ligam o sujeito Karl à propriedades de chegar tarde e de levantar os toldos e a terceira 

descreve uma situação climática. Por outro lado, as frases [Karl] feche as janelas e 

[Karl] levante o toldos prescrevem a Karl a realização de determinadas ações.  

O passo seguinte na teoria de Castañeda consiste em dizer que a partir das 

practições se formam as proposições normativas. Vale notar que estas não são obtidas a 

partir de proposições, mas de practições. Neste ponto, Castañeda se distância de uma 

tradição da lógica deôntica que considera que as normas são produzidas pela aplicação 

de um operador deôntico sobre uma proposição. Somos conscientes dos muitos 

desdobramentos desta discussão, porém ultrapassa os limites desta pesquisa tratar as 

nuances dela. As normas são, para ele, proposições e possuem as características das 

mesmas listadas acima no tópico 1.2.2. Todas as normas, sem distinção de âmbitos, 

possuem a seguinte estrutura:  

 (1) termo normativo: Obrigatórioi, Proibidoi, Permitidoi, Optativoi;  

 (2) agentes; e  

 (3) ações.  

                                                           
17

 “An important structural feature of prescriptions and mandates is that mixed compounds of 

prescriptions (or mandates) and propositions are prescriptions (or mandates)”. 
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As normas estão vinculadas a um âmbito determinado, o qual pode ser moral, 

legal, religioso, cultural, etc. Tais âmbitos são indicados pelo autor com o uso de um 

subíndice “i” colocado junto ao termo normativo. Isto quer dizer que algo pode ser 

permitido sob um ponto de vista e não ser permitido sob outro ponto de vista. O 

divórcio, por exemplo, é permitido pela legislação brasileira, mas não é permitido pela 

moral católica. Os índices afixados aos operadores deônticos jogam luzes sobre as 

eventuais contradições entre deveres, já que não deveria haver contradição entre deveres 

que não estejam no mesmo nível ou no mesmo âmbito, apesar de ser possível deveres 

conflitantes diante de uma decisão. O exemplo do divórcio acima mostra que não há 

propriamente uma contradição porque os âmbitos dos deveres são distintos. Entretanto, 

os âmbitos específicos das normas não são objeto de investigação de Castañeda. Seu 

interesse volta-se para a forma geral das mesmas.  

 Dada a relação próxima entre um imperativo e uma norma, o autor mostra como 

passar de uma sentença imperativa para uma norma aplicando um procedimento: 

Por exemplo, a sentença imperativa (1) [Karl, faça o seguinte: se chover, 

feche as janelas se, e somente se, os toldos não tiverem abaixados e se cair 

granizo, ligue o circulador A se, e somente se, o circulador B estiver 

desligado] produz uma sentença deôntica por duas transformações 

gramaticais: (a) substitua o modo imperativo e coloque em seu lugar a forma 

prescricional subjuntiva, tirando a vírgula antes do verbo principal; (b) 

prefixe ao resultado um prefixo deôntico, por exemplo: É permitido que Karl 

faça o seguinte [...]
18

 [acréscimo nosso], [grifo do autor] (Idem, 1970, p. 

456) 

 O exemplo acima de Castañeda mostra que as normas são produzidas a partir de 

practições, as quais são expressas em sentenças impertativas. Entretanto, não é tão 

evidente que os operadores deônticos devam ser aplicados a practições e não a 

proposições (Idem, 1975, p.202). A razão principal é que os termos normativos exigem 

de um agente a realização ou a não-realização de  uma ação, isto é, os termos 

normativos dizem algo sobre uma prescrição. Tal natureza prescritiva, é, como vimos, 

própria das practições e não das proposições. Nesse sentido, há uma relação muito 

particular entre normas e imperativos:  

                                                           
18

 “For instance, the imperative sentence (1) (Karl, do the following....) above naturally yields deontic 

sentences by two grammatical transformations: (a) replace the imperative mood and put in its place the 

subjunctive prescriptional form, by dropping the comma before the main verb; (b) prefix to the result a 

deontic prefix, for example: It is permitted that Karl do the following […]” 
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Enunciados deônticos estão ligados intimamente a imperativos [...]. Tudo o 

que é mandado (isto é, comandado, ordenado, requerido, etc.) é dito como 

sendo obrigatório, proibido, errado, permissível, etc.
19

 (Idem, 1970, p. 456) 

  

 Tanto as normas quanto os imperativos, apesar de ambos envolverem cursos de 

ação a determinados agentes, não implicam que as ações serão realizadas ou não. As 

expressões que contêm um termo normativo podem eventualmente aparecer em noemas 

que não são verdadeiramente deônticos. Os noemas deônticos genuínos são aqueles que, 

além do termo normativo, possuem um sentido prescritivo; indicam uma conduta para 

algum agente. Por exemplo, o noema expressado pelo enunciado: Deve chover por volta 

das 3h (Idem, 1975, p.48) não é verdadeiro noema deôntico. Castañeda chama este estes 

casos de noemas deônticos prima facie porque não há um agente do qual se exige a 

realização ou abstenção de uma ação
20

.   

                                                           
19

 “Deontic statements are intimately linked to imperatives [...]. Whatever is mandated (i.e., commanded, 

ordered, requested, etc.) is said to be obligatory, forbidden, wrong, permissible, etc”. 
20

 A questão das relações lógicas no domínio do ser e do dever-ser ficou conhecida na tradição filosófica 

como “guilhotina de Hume”. Kelsen (1986) tratou dessa questão ao distinguir expressões do ser e do 

dever ser, a qual “é dada espontaneamente à nossa consciência” (KELSEN, 1986, p. 77). Para ele, a 

conduta humana pertence ao âmbito do ser, o qual é expresso em sentenças declarativas - que pretendem 

descrever de algum modo o mundo. Já as normas pertencem ao âmbito do dever-ser, uma vez que elas 

prescrevem uma conduta e, por isso, podem ser expressas em sentenças imperativas. Estes dois campos 

são claramente distintos para Kelsen: “Mas ninguém pode negar que o enunciado: algo é – constitui o 

enunciado sobre um ser, sobre a existência de um fato – é essencialmente diverso do enunciado: que algo 

deve ser – este é um enunciado sobre um dever ser [...]. Dever ser e ser estão na relação de um dualismo 

irresolúvel”. (Idem, Ibidem, p.77).   No Thinking and Doing não encontramos uma discussão envolvendo 

ser e dever-ser como em Kelsen. O que Castañeda propõe, sobretudo no artigo “On The Semantics of 

Ought-to-do” (1970), é uma comparação entre dever ser e dever fazer. Historicamente, diz Castañeda, os 

filósofos propuseram uma semântica do dever ser para lógica deôntica. Tal abordagem, considerada 

padrão, afirma que os termos normativos são aplicados a proposições, gerando, assim, enunciados de 

dever. Por exemplo, dada a proposição “João está usando o cinto de segurança”, a qual descreve um certo 

estado de coisas, aplicaríamos um operador deôntico de obrigatoriedade sobre ela e geraríamos o 

enunciado deôntico: “É obrigatório que seja o caso que João use o cinto de segurança”, o qual remete a 

uma situação onde as coisas devem ser de determinado modo.  Castañeda propõe uma abordagem que ele 

chama de não-padrão para a lógica deôntica por acreditar que é imprescindível considerar, nos enunciados 

deônticos, o papel dos agentes em relação às ações (CASTAÑEDA, 1970, p.450). Dizer que os 

enunciados deônticos estatuem que as coisas devem ser de algum modo, negligenciando o papel do 

agente na transformação de um estado de coisas para outro, é negligenciar a própria natureza do 

pensamento prático. Se, por um lado, para Kelsen, as normas, ao contrário dos enunciados declarativos, 

prescrevem uma conduta no âmbito do dever ser, por outro, para Castañeda, os enunciados deônticos que 

interessam são os de dever-fazer. Castañeda hesita em discutir se esses âmbitos são redutíveis um ao 

outro: “Nós também deixamos sem decidir se o dever-fazer é reduzível ao dever-ser ou vice-versa” 

(Idem, 1975, p.46). De todo modo, os enunciados que importam na análise de Castañeda são aqueles que 

envolvem agentes e ações: “Agora, um importante aspecto de certos enunciados deônticos é o de que eles 

envolvem uma ação e um agente e exigem que o agente faça ou deixe de fazer a ação em questão. [...] De 

maneira breve, enunciados deônticos dividem-se estritamente entre: (i) aqueles  que  envolvem  agentes  e  

ações  e sustentam imperativos, e (ii) aqueles que envolvem estados de coisas e são destituídas de agentes 

e, por elas mesmas, não tem qualquer relação com imperativos. Os primeiros pertencem ao que 
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1.2.4  O conceito de norma desde outro ponto de vista 

 Não obstante, as concepções de Castañeda não são partilhadas por outros 

pensadores que tratam do mesmo tema, sobretudo no que diz respeito à concepção de 

“norma”. Entre os que contemporaneamente usam um conceito de norma distinto do de 

Castañeda encontram-se Bulygin e Mendonça
21

. Estes definem as normas como se 

segue: 

En este estudio, entenderemos por ≪norma≫ una prescripción emitida por 

un agente humano, denominado ≪autoridad normativa≫, dirigida a uno o 

varios agentes humanos, denominados ≪sujetos normativos≫, que se 

obliga, prohíbe o permite determinadas acciones o estados de cosas. 

Ordenes o mandatos están incluidos en esta noción de norma. La 

formulación de la norma por medio de oraciones deónticas (oraciones con 

términos como ≪obligatorio≫, ≪prohibido≫ o ≪permitido≫) u oraciones 

en modo imperativo y aun indicativo puede variar de un caso a otro. [grifo 

nosso] (BULYGIN & MENDONÇA, 2005, p.15)  

 De acordo com esta noção, as normas requerem que haja um emissor da mesma, 

bem como sujeitos humanos a quem elas se endereçam. Mais importante, as normas são 

expressas de dois modos: em orações deônticas (com os termos: obrigatório, proibido 

ou permitido) ou ainda em orações no modo imperativo e até mesmo indicativo. A 

consequência é que para esta posição não há distinção entre normas e imperativos. 

Todos os imperativos são normas. As orações que contêm os termos normativos são 

ambíguas, uma vez que podem expressar tanto normas como proposições normativas 

(proposições sobre as normas). O exemplo dado por eles é a expressão ≪prohibido 

fumar≫ (Idem, Ibidem, p.19). Se tal expressão foi emitida com a intenção de proibir 

que alguém fume (de forma prescritiva), então será uma norma, porém, se for usada 

com a intenção de informar sobre a existência de uma proibição (de forma descritiva), 

então expressará uma proposição normativa. Normas e proposições normativas, para 

eles, possuem propriedades distintas: “Las normas no son ni verdaderas ni falsas (...) 

                                                                                                                                                                          
costumava ser chamado de Dever-fazer e os últimos ao Dever-ser. Nossa abordagem não-padronizada,  

então, não é apropriada para o dever-ser, mas esperamos que seja adequada para o dever-fazer”. 

(Idem,1970, p.452) 
21

 Os trabalhos de Bulygin evolvem várias discussões. Em nossa pesquisa, porém, não pretendemos 

construir um estudo comparativo, elencando todos os pormenores entre Bulygin e Castañeda. Somente 

propomos um paralelo que no que diz respeito à noção de norma. 
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Las proposiciones normativas, en cambio, son verdaderas o falsas” (Idem, Ibidem, 

p.19). 

 Embora não pretendamos traçar um paralelo entre Bulygin & Mendonça e 

Kelsen, parece que a posição de Bulygin e Mendonça é semelhante em alguns pontos 

com a de Kelsen.  Kelsen na Teoria Pura do Direito (1960) e na Teoria Geral das 

Normas (1986) diz que a norma, ao estatuir um dever-ser, “designa um mandamento, 

uma prescrição, uma ordem” (KELSEN, 1986, p.1). Tais designações, próprias das 

normas, “pressupõe duas pessoas: a que fixa a norma e o destinatário da norma” (Idem, 

Ibidem, p.37). Cada norma, acrescenta ele, é o sentido de uma ato da vontade, o qual 

encontra-se no âmbito do ser e a norma no âmbito do dever-ser. Linguisticamente, para 

Kelsen, as normas podem ser expressas de modos diferentes:  

No modo de um imperativo, porventura como – na tradução luterana da 

Bíblia – o quarto dos dez mandamentos: “Lembra-te do dia sábado (2, 

Exoxus, 20,8) [...]. Mas uma norma pode também ser expressa em 

proposições de dever-ser, como o quinto mandamento: “Tu deves honrar teu 

pai e tua mãe” (2, Exodus, 20,12) (Idem, Ibidem, p.189).  

 Em Kelsen, como vimos, não há uma distinção significativa entre um imperativo 

e uma norma. As normas podem ser expressas em formas imperativas ou em 

proposições de dever. Ele acrescenta que há uma distinção entre normas e proposições 

que descrevem as normas e que tal distinção é, sobretudo semântica:   

Enquanto uma norma nem é verdadeira nem falsa, o enunciado sobre a 

validade de uma norma é verdadeiro ou falso. O enunciado “Segundo o 

Direito austríaco, um ladrão deve ser punido com a prisão” é verdadeiro, se 

uma tal norma efetivamente vale. O enunciado “segundo o Direito austríaco, 

um ladrão deve ser punido com a morte” é falso se uma tal norma não vale. 

(Idem, Ibidem, p. 209)  

 Claramente estas noções não convergem para as de Castañeda. Primeiro, para 

este, embora haja relações intrínsecas entre normas e prescrições (como vimos no tópico 

anterior), há diferenças notáveis entre elas.  

Mandatos, recorde-se do capítulo 4, §1 e §3, são unidades de conteúdo de 

pensamento para atos de emissão. Eles articulam o que certos agentes hão de 

fazer de um modo absoluto ou categórico, por assim dizer. Uma pessoa que 

emite um mandato da forma *Você, x, faça A* está inequivocamente 

dizendo ao agente o que fazer; sua emissão formula o que exatamente ele 

aguarda ou espera que o agente fará independentemente de qualquer 

consideração, ou depois de qualquer coisa relevante ter sido considerada. Por 
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outro lado, o enunciado deôntico correspondente da forma *x, você está 

obrigadoi a fazer A* pode ser simplesmente afirmado por uma pessoa no 

meio de uma deliberação cuja última conclusão pode muito bem ser 

*Portanto, considerando tudo (relevante), x, não faça A (depois de tudo)*. 

Quer dizer, o enunciado deôntico da forma *x, você está obrigadoi a fazer A* 

não diz ao agente o que fazer, mas somente dize a ele que se certas 

considerações isoladas estão operando, então é para ele fazer A
22

. 

(CASTAÑEDA, 1975, p. 195) 

 A distinção mais fundamental entre mandatos e proposições deônticas, além do 

fato de que os primeiros não possuem valores de verdade e que os segundos sim, é que 

os mandatos sempre prescrevem algo ao agente, independente de qualquer outra 

consideração, ao passo que, nos enunciados deônticos os termos normativos ligam a 

prescrição da ação a determinado conjunto de regras via índices de dever. Isto é, os 

termos normativos estão vinculados sempre à promulgação de obrigações feitas por 

alguma instituição; por exemplo, regras da universidade, constituição brasileira, código 

de trânsito, etc. O contraste entre as formas linguísticas de expressão de um mandato e 

de uma proposição indicam a diferença entre elas.  

 De outra parte, tanto Kelsen quanto Bulygin e Mendonça acentuam a distinção 

entre normas e proposições que descrevem normas (ou enunciados sobre a validade das 

proposições). As primeiras, para eles, não possuem valor de verdade e podem ser 

expressas também em formas imperativas. Ao passo que as outras, possuem valor de 

verdade e são expressas em sentenças declarativas. Já para Castañeda não há distinção 

entre normas e proposições, já que as primeiras estão incluídas entre as proposições. As 

três características mais peculiares das proposições de acordo com Castañeda são: 

(i) Possuem valores de verdade 

(ii) São conteúdos (ou objetos) das ações de crer, conjecturar, supor, saber e todas as 

outras atitudes proposicionais 

                                                           
22

 “Mandates, it will be recalled from Chapter 4, §1 and §3, are units of thought content for acts of 

issuance. They articulate what certain agents are to do in a categorical or absolute way, so to speak. A 

person issuing a mandate of the form *You, x, do A* is unmistakably telling the agent what to do; his 

utterance formulate what exactly be expects or hopes that agent will do regardless of any consideration, or 

after everything relevant has been considered. On the order hand, the corresponding deontic statements of 

the form *x, you are obligatedi to do A* may be simply asserted by a person in the middle of a 

deliberation whose ultimate conclusion may very well be *Therefore, everything (relevant) being 

considered, x, don‟t do A (after all)*. That is, the deontic statement of the form *x, you are obligatedi to 

do A* do not tell the agent what to do, but only tell him that if certain considerations alone are operative 

then he is to do A.”  
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(iii) São constituintes de noemas “maiores” por meio de conexões lógicas, em 

especial das modalidades estritamente proposicionais 

 Tais características, próprias das proposições, também se aplicam aos 

enunciados deônticos. Um dos exemplos de Castañeda é a expressão “Nos EUA as 

pessoas devem dirigir do lado direito da via”. É natural dizer que esta expressão – que é 

uma norma – é verdadeira, já que é um fato a existência desta norma nos EUA. Como 

consequência, podemos dizer que esta expressão é objeto de crença e a ela se aplicam as 

outras atitudes proposicionais. Por fim, pode-se dizer também que “Nos EUA as 

pessoas devem dirigir do lado direito da via   e   na Inglaterra as pessoas devem dirigir 

do lado esquerdo da via”, bem como “Não é uma verdade necessária que nos EUA as 

pessoas devem dirigir do lado direito da via”. Isto é, a expressão “Nos EUA as pessoas 

devem dirigir do lado direito da via” pode se conectar a outras expressões, por meio das 

constantes lógicas. Entretanto, Castañeda reconhece que os valores de verdade das 

proposições vem de uma certa relação com a realidade e que os procedimentos de 

verificação das mesmas não se equivalem aos procedimentos de verificação das normas: 

“No entanto, existe uma diferença entre os procedimentos científicos e matemáticos de 

verificação e  os procedimentos para verificar os juízos deônticos” (Idem. Ibidem, 

p.183). Sem discutir em detalhes esta questão, afirmando que a mesma “está fora do 

alcance da atual investigação”, Castañeda diz que a verdade dos juízos deônticos está 

relacionada com o fazer humano, ao passo que as verdades matemáticas e científicas 

não são feitas pelos homens
23

.  

 

1.3  Implicação imperativa   

 Expostos os conceitos de proposição, practição e norma em Castañeda, agora 

podemos voltar ao segundo problema do capítulo que é o de mostrar as razões do autor 

para assumir a tese de que os imperativos têm relações implicacionais semelhantes às 

relações de implicação proposicional.  

                                                           
23

 A semântica das normas é uma questão complexa, a qual exige uma investigação específica. Está além 

do escopo deste texto o tratamento da mesma. 
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 A diferença mais fundamental e comum entre imperativos e proposições consiste 

em dizer que as últimas possuem valor de verdade, enquanto que os primeiros não. Com 

base nisso, muitos filósofos afirmaram
24

 não ser possível haver relações lógicas entre 

imperativos. Ao contrário de tais filósofos, Castañeda admite relações lógicas entre 

imperativos. Seu sistema lógico trata com dois tipos de expressões: proposições 

(ordinárias e deônticas) e practições. Uma vez que a normas são proposições, elas 

possuem as relações implicacionais próprias das proposições ordinárias. Resta, então, 

mostrar que as sentenças que expressam as practições possuem relações implicacionais 

semelhantes às relações proposicionais. Ele faz isso no Thinking and Doing (cap.3 e 4) 

em três etapas. Primeiro, identifica três modos históricos de compreender as inferências 

válidas; segundo, mostra que é possível inferir proposições válidas não levando em 

conta os valores de verdade das mesmas (abordagem inferencial) e; terceiro, afirma que 

os princípios de inferência que são válidos para as proposições também valem para os 

imperativos.  

 

1.3.1   Três abordagens da lógica 

 Segundo Castañeda, há três modos pelos quais se pode compreender o 

desenvolvimento da lógica, enquanto análise das inferências válidas: o semântico, o 

inferencial e o analítico. O enfoque semântico é “o mais recente e mais profundo de um 

ponto de vista filosófico […] ele baseia o estudo da implicação entre proposições sobre 

valores de verdade”
25

 (CASTAÑEDA, 1975, p.60). O essencial nesta abordagem é que 

as inferências válidas são obtidas por procedimentos que necessitam dos valores de 

verdades das expressões. As tabelas de verdades e os tablôs semânticos são exemplos 

de procedimentos para se chegar a inferências válidas nesta abordagem. Uma 

consequência deste enfoque é que somente implicações proposicionais são 

consideradas, já que somente proposições possuem valor de verdade. 

 A segunda abordagem, a inferencial, ao contrário da semântica, não se baseia 

nos valores de verdade, mas em uma:  

                                                           
24

 Um exemplo é AYER em “Language, Truth, and Logic” (1948). 
25

 “The most recent and most profound from the philosophical point of view […] it bases the study of the 

implication among propositions on truth-values” 
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Relação de implicação imediata, que é caracterizada por um conjunto de 

princípios primitivos […]. Essa abordagem pode ser vista como aquela que 

assume que a validade de certos princípios simples de raciocínio da mente, a 

partir dos quais a validade de operações mais complexas do raciocínio são 

explicadas
26

. (Idem, ibidem, 1975, p. 61)  

 A vantagem deste enfoque é que, sem apelar aos valores de verdade, também há 

a possibilidade de caracterizar o que vêm a ser a inferência válida. Tal abordagem 

permite uma concepção mais ampla sobre a noção de inferência em lógica, já que a 

validade das inferências depende de uma noção de racionalidade, baseada em certos 

princípios. Isto é, dadas certas proposições é racional ou razoável concluir outras. 

 A terceira abordagem é a analítica.  Esta é, segundo Castañeda, um estudo 

indireto da implicação que se baseia em axiomas, aceitos sem demonstração, e regras de 

inferência. As inferências válidas, portanto, se dão pela aplicação das regras aos 

axiomas, tomados como verdadeiros. 

 Estes três enfoques, para Castañeda, se equivalem para as proposições (pelo 

menos no cálculo proposicional clássico). Porém o que mais interessa para a tese da 

existência de relações lógicas entre prescrições é o enfoque inferencial que trataremos a 

seguir. 

 

1.3.2  A abordagem inferencial 

 Embora o autor reconheça que a implicação proposicional deve ser entendida 

fundamentalmente em termos de valores de verdade, ele afirma que é possível abstrair 

os mesmos em favor de uma relação de ordenamento, a qual ele chama de enfoque 

inferencial:  

Por exemplo, se uma proposição X implica uma proposição Y, X pode ser 

dita como logicamente anterior ou básica para Y; se, por sua vez, Y implica 

Z, então X também implica Z e X também é anterior a Z. Nós temos então, o 

                                                           
26

 “Relationship of immediate implication, which is characterized by a set of primitive principles [...]. 

This approach may be viewed as assuming the validity of certain simple reasoning operations of the mind, 

from which the validity of more complex reasoning operations is accounted”. 
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ordenamento X___Y___Z, que pode ser apreendido sem referência a valores 

de verdade
27

. (CASTAÑEDA, 1975, p. 74) 

 Do mesmo modo que a implicação semântica permite passar de algumas 

proposições a outras por meio de seus valores de verdade, a implicação inferencial 

também permite passar de certas proposições a outras por meio de princípios que não 

levam em conta os valores de verdade. Castañeda chama essa abordagem inferencial de 

dedutibilidade: 

A relação de dedutibilidade que nós estamos interessados pode ser vista 

como a relação que ordena proposições parcialmente, ou melhor: conjuntos 

de proposições, em termos da razoabilidade relativa do endosso ou crença 

nas proposições em questão. Assim, a proposição X é dedutível de Z 

somente no caso de ser razoável endossar ou acreditar X se alguém aceita ou 

acredita Z [...] Assim, os princípios de dedutibilidade são, ou correspondem, 

aos princípios da razoabilidade das crenças derivadas
28

. (Idem, Ibidem, 

1975, p. 75) 

 A dedutibilidade que fala Castañeda depende da forma lógica das proposições, 

tal como a implicação semântica. Isto é, a partir das proposições Maria ama João e 

Maria ama Pedro, podemos concluir Maria ama Pedro e João e esta conclusão 

independe dos valores de verdade das proposições em questão. Isto é, se aceitarmos as 

proposições Maria ama João e Maria ama Pedro é razoável aceitarmos também a 

proposição Maria ama Pedro e João.   

 A noção de dedutibilidade de Castañeda apoia-se no que ele chama de ordem 

natural da razão. O raciocínio humano segue um padrão, o qual leva em conta a 

dedutibilidade. O argumento de Castañeda é que os princípios de dedutibilidade 

acompanham a própria estrutura do raciocínio humano. Ou seja, qualquer pessoa em 

condições normais, dados certos enunciados, racionalmente concluirá outros:   

No capítulo 3, §§12-13 nós estudamos relações de implicação entre as 

proposições sem referência a valores de verdade. Nós as chamamos de 

relações de dedutibilidade […]. Nós caracterizamos dedutibilidade 

proposicional como um ordenamento „natural‟ de proposições tal que um ser 

                                                           
27

 “For instance, if a proposition X implies a proposition Y, X may be said to be logically prior or basic to 

Y; if in its turn Y implies Z, then X also implies Z and X is also prior Z. we have then, the ordering  

X____Y____Z, which can be grasped without reference to truth-values”. 
28

 “The relationship of deducibility we are interested in may be viewed as the relationship that partially 

orders propositions, or better: sets of propositions, in terms of the relative reasonableness of our 

endorsing or believing the propositions in question. Thus, proposition X is deducible from Z, just in case 

it is reasonable to endorse or believe X if one endorses or believes Z […]. Thus, the principles of 

deducibility are, or correspond to, the principles of derived reasonableness of belief”. 
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pensante que aceita (acredita) em um conjunto α de proposições não somente 

está justificado em aceitar (acreditar) as proposições que vem depois de α 

nesse ordenamento natural, mas que estaria atuando irracionalmente se ele 

não se recusar a endossar as negações de tais proposições que se seguem a α 

no ordenamento natural das proposições
29

. (Idem, Ibidem, p. 102) 

 Como dissemos, a noção de dedutibilidade de Castañeda apoia-se em 

determinados princípios que independem dos valores de verdade. Abaixo apresentamos 

tais princípios (Idem, Ibidem, p.77-78).  

 Considerando que:  

(i)  x, y, z ...  são proposições 

(ii)  α, β, γ...  são conjuntos de proposições  

(iii) ⊢c    indica conclusão inferencial  

(iv)  ~ , &   funções proposicionais básicas 

 

D1. Se x está em α, então α ⊢c  x; 

 Se x está em α, então α c-implica x 

 

D2. Se α ⊢c  x, então α ⊢c  ~~x 

 Se α c-implica x, então α c-implica a dupla negação de x 

 

D3. Se α ⊢c  ~x, então α ⊢c  ~(x&y) 

 

D4.  Se α ⊢c  ~x, então α ⊢c ~(y&x) 

 D3 e D4: se α c-implica a negação de x, então α c-implica a negação da 

 conjunção de x com qualquer proposição y, sem importar a ordem. 

 

D5.  Se α ⊢c  x e    β ⊢c  y, então α, β ⊢c  (x&y): 

 Se α c-implica x e β c-implica y, então a união de α e β c-implica a conjunção 

 de x e y.  

 

D6. Se α, ~x ⊢c  y e α, x ⊢c  y, então α ⊢c  y: 

                                                           
29

 “In chapter 3, §§12-13 we studied implication relationship between propositions without reference to 

truth-values. We called them deducibility relationships […]. We characterized propositional deducibility 

as the „natural‟ partial ordering of proposition such that a thinking being who endorses (believes) a set α 

of propositions is not only justified in endorsing (believing) the propositions that come after α in that 

„natural‟ ordering, but would be acting irrationally were he to refuse endorsement of the negations of such 

propositions that follow α in the „natural‟ order of propositions”. 
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 Se α  e  ~x  c-implicam y   e   α e x   c-implicam y, então α sozinho implica y. 

 

D7. Se α ⊢c  ~(x&~y), então α, x ⊢c  y: 

 Se α c-implica a negação da conjunção de x e não-y, então α e x juntos 

 implicam y. 

 

D8.  (x˅y) é equivalente a  ~(~x&~y) 

 

D9.  (x→y) é equivalente a  ~(x&~y). 

 

D10.  (x↔y) é equivalente a (x&y) ˅ (~x&~y) ou é equivalente a (x→y)&(y→x). 

 

D12. ⊢c x  se e somente se x for o resultado de um conjunto vazio de proposições. 

 

 Castañeda não desenvolve nenhum destes princípios e nem oferece exemplos 

para os mesmos. Os exemplos aqui parecem ser essenciais, dado que a própria noção de 

dedutibilidade parece de alguma forma envolver também os conteúdos das sentenças ou, 

pelos menos, os exemplos deveriam reforçar a evidência de tais princípios. O que é 

preciso notar é que estes princípios, que não levam em conta os valores de verdade das 

proposições, descrevem estruturas de inferências válidas.  

 

1.3.3  Dedutibilidade proposicional e prescricional. 

 O último passo argumentativo de Castañeda consiste em mostrar que os 

princípios acima, válidos para as proposições, também são válidos para os imperativos 

ou prescrições. Antes, porém, ele apresenta quatro justificativas gerais para a 

legitimidade de uma lógica de imperativos. 

(A) As constantes lógicas como: “todos”, “alguns”, “não”, “e” (“mas”, “embora”, 

“ambos”), “nem... nem”, “a menos que”, “ou”, “se” (“somente se”) etc, que comumente 

são usadas em proposições, também são usadas em imperativos com o mesmo sentido. 

Por exemplo, “Não abra a janela”, “Pare o tanque e saia”, “Nem peça emprestado e nem 
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empreste dinheiro”, “Se ele chegar, por favor, diga a ele para esperar” etc 

(CASTAÑEDA, 1975, p. 99-100). 

(B) As palavras que chamamos de indicadores de inferência na lógica clássica tais 

como: “assim”, “por isso”, “portanto”, “porque”, “já que”, usadas em argumentações 

proposicionais a fim de sinalizarem inferências, também são usadas no mesmo sentido 

em imperativos. Por exemplo, o discurso a seguir tem a forma de um argumento, “*Ele 

estará ocupado toda a manhã, assim, (portanto, por conseguinte, de modo que), por 

favor, venha amanhã*”
30

 (Idem, ibidem, p. 100). 

 (C) As relações entre imperativos parecem se dividir, tais como as relações entre 

proposições, em duas categorias: as que parecem válidas e as que não parecem válidas. 

Por exemplo, “se ele chegar dê a ele este livro, portanto, queime este livro” (parece 

inválida). “se ele chegar, dê a ele este livro; ele chegou, por isso, dê a ele o livro” 

(parece válida). 

(D) Muitos padrões de raciocínios proposicionais válidos, envolvendo premissas e 

conclusão, valem para os imperativos. Por exemplo, “se ele chegar, dê a ele este livro; 

ele chegou, por isso, dê a ele o livro” segue o padrão conhecido “Se p, então q; p; 

portanto, q” (modus ponens). 

 Para Castañeda as constatações A-D, aliadas aos princípios de dedutibilidade 

imperativa, descritos abaixo, sustentam a conclusão de que os imperativos “tem relações 

paralelas com as relações lógicas entre enunciados e devem ser estudados quer nós as 

chamemos de lógicas ou não”
31

 (Idem, Ibidem, p.101).   

 Abaixo apresentamos a versão prescricional dos princípios de dedutibilidade 

(proposicional) apresentados no tópico anterior (Idem, Ibidem, p.107-108):  

 Considerando que:  

(i)  x1,...,xn   representam os agentes de uma prescrição A 

(ii)  x1,...,x  façam A   representa uma prescrição  

                                                           
30

 “For instance, we reason, or seem to reason, as follows: *He will be engaged the whole morning, thus, 

(hence, therefore, so), pleases come back tomorrow*.” 
31

 “Have relationship which both parallel the logical relationship of statements, and must be studied 

whether we call them „logical‟ or not.” 
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(iii) α , β    representam conjuntos de prescrições emitidas por  

    uma pessoa, que poderia se chamar Imperador 

(iv)  A , B    representam prescrições 

  

D1i. Se A está em α, então α ⊢c  A   

 Em termos linguísticos, D1.i quer dizer que se dentre as ordens do imperador se 

encontra a ordem Maria e Paulo, casem-se, então seria irracional não pensar que do 

conjunto de ordens α do imperador possamos deduzir a ordem Maria e Paulo, casem-se. 

 

D2i.  Se α ⊢c  *x1,...,xn, façam A*, então α ⊢c  *x1,...,xn, não deixem de fazer A*.  

 Em termos linguísticos, a ordem Maria e Paulo, casem-se é o mesmo que Maria 

e Paulo não deixem de casar-se. A prescrição x1,...,xn, façam A corresponde a prescrição 

x1,...,xn, não deixem de casar-se. Entre os imperativos a dupla negação se cancela como 

no caso das proposições. Entretanto Castañeda faz uma ressalva sobre a dupla negação 

imperativa:  

Um verbo no modo imperativo em uma clausula ou sentença é negado 

prefixando a ela a negação verbal “não” ou “não deixe de fazer o seguinte”. 

A sequência “não não” é  substituída por “não deixe de” ou por “não deixe 

de fazer o seguinte”
32

. (Idem, Ibidem, p.48) 

 Portanto, a dupla negação deve ser entendida como não deixe de fazer o seguinte 

e não como não não faça o seguinte.   

 

D3i. Se α ⊢c  *x1,...,xn, não façam A*, então α ⊢c  *x1,...,xn, não façam (A e B)* 

 Em termos linguísticos, se alguém emite a ordem Smith, não faça o seguinte: ir 

para casa, este alguém também se compromete, ou seria irracional não fazê-lo, com a 

ordem Smith, não faça o seguinte: ir para casa e falar com Maria. 

 

                                                           
32

 “A verb in the imperative mood in a clause or sentence is negated by prefixing to it the negated verb 

„don‟t or „don‟t fail to do the following‟. A clain „don‟t  don‟t‟ is replaced either by „don‟t fail to‟ or by 

„don‟t fail to do the following”.    
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D4i. Se α ⊢c  *x1,...,xn, não façam A*, então α ⊢c  *x1,...,xn, não façam (B e A)* 

 Em termos linguísticos, se alguém emite a ordem Smith, não faça o seguinte: ir 

para casa, este alguém também se compromete ou seria irracional não fazê-lo com a 

ordem Smith, não faça o seguinte: falar com Maria e ir para casa. 

 

D5i. Se   α ⊢c  *x1,...,xn, façam A*  e   β ⊢c  * y1,...,ym, façam B*, então  

 α, β ⊢c  *x1,...,xn, façam A e  y1,...,ym, façam B* 

 Suponhamos que o imperador emitiu dois conjuntos de prescrições: conjunto α e 

o conjunto β. Por causa do conjunto α ele se comprometeu com a ordem Smith, limpe a 

cozinha e, por causa do conjunto β, ele se comprometeu com a ordem Jones, limpe o 

piso da sala. Assim, o imperador está comprometido com a conjunção das duas ordens: 

Smith, limpe a cozinha e, Jones, limpe o piso da sala. 

 

D6i. Se α, *x1,...,xn, não façam A* ⊢c  * y1,...,ym, façam B* e  

 α, *x1,...,xn, façam A* ⊢c  * y1,...,ym, façam B*, então 

 α ⊢c  * y1,...,ym, façam B* 

 Suponhamos que α seja um conjunto de ordens emitidas pelo imperador. A este 

conjunto α, o imperador acrescentou a ordem negativa Smith, não vá para casa e, deste 

modo, ele se comprometeu com a ordem Jones, leia a bíblia. Além disso, suponhamos 

que ele acrescentou ao conjunto α a ordem Smith, vá para casa e, mesmo assim, ele 

ainda está comprometido com a ordem Jones, leia a bíblia. Sendo assim, a ordem 

Jones, leia a bíblia não depende de todas as ordens do imperador, mas somente àquelas 

do conjunto α. 

 

D7i. Se α ⊢c  * x e y, não façam o seguinte (x faça A e y não faça B)*, então 

 α , *x, faça A*  ⊢c  *y, faça B* 

 Suponhamos que do conjunto α de ordens emitidas pelo imperador encontramos 

a ordem Smith, não faça o seguinte: ir para casa e deixar de ler. Suponhamos também 
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que ele emitiu a ordem Smith, faça o seguinte: ir para casa. Assim, o imperador está 

comprometido com a ordem Smith, leia, dado que o único modo de todas as ordens 

dadas a Smith se cumprirem é quando Smith estiver lendo em casa.  

 

 D8i. (X˅Y) é equivalente a ~(~X&~Y) 

Os exemplos  abaixo dão suporte à equivalência acima:  

João, não faça o seguinte: não beber e não dirigir                                                  

Portanto, João, beba ou dirija  

Lucas, compre uma casa ou alugue uma.                                                                              

Portanto, Lucas, não faça o seguinte: não comprar uma casa ou não alugar uma. 

 

D9i.  (X→Y) é equivalente a  ~(X&~Y). 

João não faça o seguinte: casar com Maria e não fazer festa 

Portanto, se você for casar com Maria, então faça uma festa. 

 

D10i.  (X↔Y) é equivalente a (X&Y) v (~X&~Y) ou é equivalente a (X→Y)&(Y→X). 

 

A conclusão de Castañeda é a de que, primeiro, os princípios proposicionais 

(D1-D10) constroem um sistema de implicação logicamente correto equivalente ao 

sistema semântico (pelo menos no cálculo proposicional clássico). Segundo, já que os 

princípios D1.i-D10.i se equivalem a D.1-D.10 e estes permitem inferências válidas que 

não levam em conta os valores de verdade, logo, é possível construir um sistema lógico 

com imperativos ou mesclando practições e proposições.  
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Capítulo 2 

Sistema Deôntico Padrão (SDL) e Paradoxos 

Deônticos 

 

Neste capítulo expomos o sistema padrão deôntico (SDL): as definições, os axiomas, as 

regras de inferência; e demostramos três teoremas. Em seguida, apresentamos alguns 

dos paradoxos que este sistema gera: paradoxo da obrigação derivada, paradoxo de 

Chisholm (ou do dever contrário) e paradoxo do bom samaritano. 

 

2.1  Introdução  

O problema fundamental sobre a legitimidade da lógica deôntica foi tratado no 

capítulo anterior. Neste capítulo, voltaremos à lógica deôntica e aos paradoxos 

deônticos. Com algumas exceções
33

, a tendência atual é considerar a lógica deôntica, ao 

lado da lógica modal, da lógica epistêmica, da lógica temporal, uma lógica clássica 

complementar
34

. Isto é, uma lógica que, além de reconhecer como válidos os princípios 

da lógica simbólica clássica, introduz determinados operadores capazes de “simbolizar” 

expressões linguísticas de modalidades. Portanto, concebemos a lógica deôntica, não 

como um sistema alternativo à lógica clássica, como seria o caso da lógica deôntica 

paraconsistente
35

, mas como um complemento da mesma. Nesse sentido, podemos 

entendê-la como: “disciplina de estudo que trata com a estrutura de nossos raciocínios 

sobre obrigações, deveres, interdições, proibições, erros, acertos e liberdade da ação”
36

 

(CASTAÑEDA, 1981, p. 37). Na verdade, as expressões mais relevantes e usais no 

                                                           
33

 Tais exceções se referem aos estudos de paraconsistência aplicados à lógica deôntica. 
34

Esta classificação encontra-se, por exemplo, em MORTARI (2001) e também em D´OTTAVIANO e 

FEITOSA no artigo “Sobre a história da lógica clássica e o surgimento das lógicas não-clássicas” 

(2003). 
35

 Pesquisas recentes, sobretudo ligadas ao Prof. Newton da Costa, sugerem estudos sobre lógica deôntica 

paraconsistente. Ver, por exemplo, CRUZ em “Lógica deôntica paraconsitente: paradoxos e dilemas” 

(2005), Da COSTA e CARNIELLI em “Paraconsitent deontic logic” (1986), GRANA, em “Lógica 

deôntica paraconsistente” (1990). 
36

 “discipline of study that deals with the structure our ordinary reasoning about obligations, ought‟s, 

interdictions, prohibitions, wrongs, rights, and freedoms to act”. 
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tratamento deôntico são: „obrigatório‟, „permitido‟ e „proibido‟
37

. Segundo Hilpinen, a 

tendência é que estas expressões (obrigatório, permitido e proibido) sejam relacionadas 

aos conceitos modais aléticos
38

:   

Muito do recente trabalho sobre lógica deôntica tem se baseado na visão de 

que a lógica deôntica é um ramo da lógica modal [ver capítulo 7], e que os 

conceitos de obrigação, permissão e proibição estão relacionados entre si do 

mesmo modo como as modalidades aléticas de necessidade, possibilidade e 

impossibilidade [...]. Leibniz (1930) chamou as categorias deônticas de 

obrigatório, de permitido e de proibido de „modalidades legais‟ (iuris 

modalia) e observou que os princípios básicos da lógica modal valem para as 

modalidades legais. De fato, Leibniz sugeriu que modalidades deônticas 

podem ser definidas em termos de modalidades aléticas.
39

 (HILPINEN, 

2001, p. 159) 

Sem dúvida, os estudos sobre as modalidades aléticas, os quais incluem uma 

semântica própria para os operadores de necessidade e possibilidade, formaram a base 

para as reflexões sobre as modalidades deônticas. Tanto os sistemas deônticos quanto a 

semântica deôntica baseiam-se na lógica modal. Embora não pretendamos expor em 

detalhes as relações entre as modalidades aléticas e as deônticas
40

, concordamos com 

Von Wright em que há diferenças notáveis entre elas e que a aparente semelhança entre 

a lógica modal e a lógica deôntica pode conduzir ao equívoco de considerar a lógica 

deôntica como uma variação irrelevante da lógica modal. Von Wright argumenta que:  

O conflito entre “intuição” e “formalismo” do qual os paradoxos são 

sintomáticos parecem ser muito mais sérios em lógica deôntica do que em 

lógica modal. Neste fato eu veria uma indicação de que a analogia entre as 

duas lógicas não é tão perfeita quanto muitas pessoas têm pensado
41

. (VON 

WRIGHT, 1981, p.7) 

Como notado por Von Wright, é notável as diferenças entre lógica deôntica e 

lógica modal: 

                                                           
37

 Tais expressões, na semântica deôntica, são interdefiníveis, como veremos a seguir.  
38

 Não propomos um estudo comparativo entre os sistemas deônticos e os sistemas modais.   
39

 “Much of the recent Work on deontic logic has been based on the view that deontic logic is a branch of 

modal logic [see chapter 7], and that the concepts of obligation, permission, and prohibition are related to 

each other in the same way as the alethic modalities necessity, possibility and impossibility […].  Leibniz 

(1930) called the deontic categories of the obligatory, the permitted and the prohibited „legal modalities‟ 

(Iiuris modalia), and observed that the basic principles of modal logic hold for the legal modalities. In 

fact, Leibniz suggested that deontic modalities can be defined in terms of the alethic modalities”. 
40

 Para tal fim sugerimos: “Uma leitura Kantiana da lógica deôntica Standard” em 

http://w3.ufsm.br/ppgf/menuesp2/5b7b077067690733c92b4c2e8bf32b7c.pdf 
41

 “The conflict between „intuition‟ and „formalism‟ of which the paradoxes are symptomatic seems to be 

much more serious in deontic than in modal logic. In this fact I would see an indication that the analogy 

between the two logic is not as perfect as many people have thought”. 

http://w3.ufsm.br/ppgf/menuesp2/5b7b077067690733c92b4c2e8bf32b7c.pdf
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  (necessário) □p ≠ (obrigatório) Op 

Pois, se, por um lado, a implicação: □p→p
42

 (se p é necessário, então, em 

qualquer situação, ocorrerá p), é válida em alguns sistemas modais, por outro, a 

implicação Op→p (se p é obrigatório, então p ocorrerá) não é válida no sistema 

deôntico. Por exemplo: do fato de que seja obrigatório para João usar cinto de segurança 

ao dirigir não implica que ele de fato usará o cinto. Ou ainda, da proibição de cometer 

assassinato não implica que estes não ocorram.  

Um raciocínio semelhante mostra que: 

  (possível) ◊p ≠ (permitido) Pp 

A implicação p→◊p, apesar de válida nos sistemas modais, não parece valer com 

os conceitos deônticos (p→Pp). Dada uma proposição p, não quer dizer que p seja 

permitido. Por exemplo, dado o fato de João ter atravessado no sinal vermelho não 

implica que seja permitido que ele o faça.  

Postas estas diferenças, os filósofos deônticos entenderam que é possível 

construir um sistema padrão deôntico correto, consistente e completo, não equivalente 

ao sistema modal, apesar das semelhanças. O sistema deôntico mais conhecido e 

discutido é o SDL: “A Lógica Deôntica Standard (SDL) é o mais citado e estudado 

sistema de lógica deôntica, e uma das primeiras lógicas deônticas especificadas 

axiomaticamente”.
43

 (McNAMARA, 2010). O primeiro a propor um sistema deôntico 

foi o filósofo finlandês Von Wright no artigo “Deontic Logic” (1951). Porém ele 

mesmo percebeu que o sistema gerava resultados “contra-intuitivos” e propôs uma 

revisão em seu sistema. Tais resultados contra-intuitivos foram chamados na literatura 

de “paradoxos deônticos”
44

 e mais recentemente de “dilemas deônticos”
45

. Podemos 
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 O sistema modal K admite o axioma da necessitação: □p→p e a necessitação mais fraca □p→◊p. 

Contudo no SDL vale somente Op→Pp. Esta é a solução usual a este problema. 
43

 “Standard Deontic Logic (SDL) is the most cited and studied system of deontic logic, and one of the 

first deontic logics axiomatically specified”. 
44

 A noção de paradoxo na lógica deôntica não equivale à noção clássica de paradoxos lógicos: “This is 

not a logician's paradox, like Russell's  class  paradox;  it  reveals  no logical  antinomy  or contradiction  

within  the  calculus”. (NOWELL-SMITH & LEMMON, 1960, p.289) 
45

 Mora define dilema como se segue: “De um modo geral, chama-se “dilema” à oposição de duas teses, 

de tal modo que, se uma delas é verdadeira, a outra terá de ser considerada falsa, e vice-versa”. (MORA, 

2001, p.188). A abordagem de nossa pesquisa tende a considerar os dilemas de um ponto de vista lógico e 
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entender os paradoxos deônticos como enunciados que, em linguagem natural, são 

aparentemente coerentes, mas que, uma vez aplicados os cálculos deônticos, produzem 

resultados contra-intuitivos ou mesmo contraditórios. Estes, antes de serem motivações 

de abandono do sistema, são, segundo Castañeda, armas poderosas de verificação ou 

prova dos diferentes cálculos deônticos e das diferentes interpretações correspondentes 

de nossos enunciados deônticos ordinários: “Os „paradoxos‟ deônticos são armas 

poderosas que refutam certos cálculos deônticos propostos e certas interpretações e 

análises ingênuas de nossas sentenças ordinárias”
46

: (CASTAÑEDA, 1981, p. 38). A 

fim de apresentar os paradoxos será preciso expor o SDL, ainda que de modo breve
 47

: 

 

2.2  SDL
48

   

 Tomando o operador deôntico O (É obrigatório) como primitivo, seguem-se as 

seguintes definições:  

 Pp≡~O~p, onde P simboliza „É permitido que‟ 

 Fp≡O~p, onde F simboliza „É proibido que‟ 

 Fp≡~Pp 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
não propriamente moral. Isto significa que nossa preocupação diz respeito mais às formas dos dilemas do 

que com seu conteúdo.     
46

 “The deontic „paradoxes‟ are powerful weapons that refute both certain proposed deontic calculi and 

certain naive interpretations and analyses of our ordinary sentence”. 
47

 Ultrapassa os limites de nossa pesquisa apresentar detalhadamente todos os contornos do sistema 

deôntico. De modo que a presente apresentação, baseada em Ausín (2005, p.38-53), será breve e com o 

intuito de explicitar a noção de paradoxo. Para uma apresentação pormenorizada do SDL ver: AUSÍN, T. 

Entre la Lógica y el Derecho: paradojas y conflitos normativos. Barcelona: Plaza y Valdés, 2005; 

McNAMARA, P. “Deontic Logic”. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition). 

Disponível em <http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/logic-deontic/>. Acesso em: 17 jul. 

2010. 

48
A apresentação do sistema tem como base Ausín (2005, p.38-53), embora não seja idêntico. Por 

exemplo, Ausín usa “V” para proibido (em referência ao termo “vetado” em espanhol) e aqui usamos “F” 

para proibido. 

http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/logic-deontic/
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Tais definições podem ser visualizadas no quadro aristotélico: 

       Op    Fp ≡ O~p 

 

 

   Pp ≡ ~O~p   ~Op 

 Os axiomas da lógica deôntica SDL são os seguintes: 

A.1: Todas as tautologias do cálculo proposicional clássico  

A.2: Op→ ~O~p (Pp) 

A.3: O(p→q) → (Op→Oq) 

 

 As regras básicas do sistema:  

R.1: Moduns Ponens (MP):    p, p→q ⊢ q 

R.2: Regra de necessitação da obrigação (RNO): ⊢p  ⇒  ⊢Op 

R.3: Regra de fechamento ou princípio de consequência (RC): ⊢p→q⇒                   
⊢ Op→Oq

49
  

R.4: Regra prova do condicional
50

(RPC): Se de uma hipótese “α” inferimos 

“β”,podemos descartar a hipótese e inserir “α→β”na derivação.  

   

 Partindo destas definições, axiomas e regras de inferências são deduzidos vários 

teoremas e, a seguir, demonstramos alguns deles: 
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 Esta regra é derivada a partir do axioma 3 (O(p→q) → (Op→Oq)) e de R.2 (⊢p  ⇒  ⊢Op). Dado 

⊢p→q, podemos aplicar R.2 a ela, gerando  ⊢O(p→q).  Ao adicionar A.3, temos ⊢Op→Oq. Portanto, de 

⊢p→q temos ⊢Op→Oq 
50

A regra RPC é válida no sistema, já que ela pode ser derivada. Basicamente, o que ela diz é que se de 

uma hipótese se deduz uma conclusão, então temos a prova de que a hipótese implica a conclusão. 
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(i)   ⊢ O(p&q)→(Oq&Op) 

1. O(p&q)    Hipótese 

2. (p&q)→q   tautologia 

3. O(p&q)→Oq  2 RC 

4. Oq    1,3 MP 

5. (p&q)→p   tautologia 

6. O(p&q)→Op  5, RC 

7. Op    1,6 MP 

8. Op&Oq   4,7, i& 

9. O (p&q)→(Op&Oq) 1-8 RPC 

 

 

(ii)  ⊢ (Op&O(p→q)→Oq 

1. Op&O(p→q)  Hipótese 

2. Op    1 e& 

3. O(p→q)   1 e& 

4. O(p→q)→(Op→Oq) A.3 

5. Op→Oq   3,4 MP 

6. Oq    2,5 MP 

7. (Op&O(p→q))→Oq 1-6 RPC 

 

 

(iii)  ⊢ Fp→(O(p→q)) 

1. O~p   Hipótese 

2. ~p →(p→q)  tautologia 

3. O~p→O(p→q))  2 RC 

4. O(p→q)   1,3 MP  

5. O~p→(O(p→q))  1-4 RPC 

6. Fp→(O(p→q))  Def. 

 

 Note que na demonstração dos teoremas (i) e (iii) usamos (além de A.1, MP e 

RPC) RC: ⊢p→ q⇒ ⊢Op→Oq. Na demonstração de (ii) usamos (além de R.1e RPC) 

A.3. Entretanto, como vimos, já que RC é derivada de RNO e A.3, podemos dizer que 

na prova dos três teoremas A.3 (O(p→q) → (Op→Oq) foi essencial. Como veremos 

abaixo, A.3, que parece um princípio bastante intuitivo, levará a resultados indesejados 

do ponto de vista deôntico.  
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2.3  Paradoxos deônticos 

2.3.1  Paradoxo da obrigação derivada
51

: Fp→(O(p→q)) 

 Este, como vimos, é um teorema do SDL, porém ao interpretá-lo na linguagem 

ordinária chegamos a um resultado contra intuitivo. Por exemplo, ao interpretar p com 

“João dirige pela contramão” e q como “João será executado”, teremos: “Se é 

proibido que João dirija pela contramão, então, obrigatoriamente, se João dirigir pelo 

contramão, então João será executado”. Claramente o resultado é inaceitável em 

termos intuitivos: 

Se a expressão O(p⊃q) define compromisso, o teorema da obrigação 

derivada, Fp⊃O(p⊃q), afirma que quem executa uma ação proibida, descrita 

na frase p, está obrigado a qualquer coisa descrita em q. Ora isso é 

inaceitável em termos deônticamente intuitivos, pois quem para o seu carro 

num lugar proibido nem por isso está sujeito a qualquer tipo de punição. 

(GOMES, 2008, p.18) 

 

2.3.2  Paradoxo de Chisholm ou paradoxo do dever 

contrário
52

 

 Considere as quatro sentenças abaixo: 

1. João deve ajudar seus vizinhos 

2. Deve ser o caso que João diga aos seus vizinhos que irá ajudá-los, se ele for 

ajuda-los. 

3. Se João não vai ajudar seus vizinhos, então ele não deve dizer a eles que irá. 

4. João não vai ajudar seus vizinhos. 
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 Prior (1954) o expõe assim: “The  deontic analogue of strict implication itself  is  what von  

Wright calls being „committed‟ by the doing of A to the doing of B, and symbolises as „O(A→B)‟.  He 

defines this as „~P(A&B)‟, i.e. „It  is not permitted to do A without doing B'. Now it is a law of his system 

that if any act is forbidden, then it is likewise forbidden to do that act in conjunction with any other act or 

omission to act whatever. Symbolically, „~PA →~P(A&B)‟ (…) That is, the doing of what is forbidden 

commits us to the doing of anything whatsoever. (Stealing, e.g. -  supposing  that to  be  forbidden - 

commits us to committing adultery;  and also, of course, to not committing adultery)”. (PRIOR, 1964, 

p.64). Por definição, O(A→B) ≡ ~P(A&B) e A→B ≡ ~(A&~B) 
52

 A apresentação deste paradoxo baseou-se em Feldman (2001, p.1014). 
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 Estas quatro sentenças parecem figurar uma situação factível, contudo o cálculo 

deôntico SDL permite derivar uma conclusão paradoxal: 

1. Op    P1   

2. O(p→q)   P2 

3. ~p→O~p   P3 

4. ~p     P4 

5. O~q    3,4 MP 

6. O(p→q)→(Op→Oq) A.3  

7. Op→Oq   2,6 MP 

8. Oq    1,7 MP 

9. O~q&Oq   5,7 i&  

 

 Uma leitura intuitiva da forma 9 permite o seguinte resultado paradoxal: “João 

não deve dizer aos seus vizinhos que irá ajudar e João deve dizer aos seus vizinhos que 

irá ajudar”. 

 

2.3.3  Paradoxo do bom samaritano
53

: O(p&q)→(Op&Oq) 

 Este também é um teorema do SDL cuja interpretação na linguagem ordinária 

gera um resultado contraintuitivo. Parece fazer parte de nossas intuições mais básicas 

acerca da realidade o seguinte raciocínio: Se obrigatório a conjunção de duas sentenças 

(x e y), então é obrigatório a sentença x e é obrigatório a sentença y. Por exemplo, se é 

obrigatório que João, ao dirigir, porte habilitação e use o cinto de segurança, então, ao 

dirigir, é obrigatório que ele porte habilitação e é obrigatório que ele use cinto de 

segurança (O(p&q)→Op&Oq). Porém há casos em que a interpretação deste teorema 

gera resultados indesejáveis deônticamente. Por exemplo, a partir do enunciado “É 

obrigatório que João ajude Pedro a quem matará na próxima semana” é intuitivamente 

claro que não se deva inferir “É obrigatório que João mate Pedro”. Mas, o cálculo 

SDL permite tal inferência ao interpretar “p” como “João ajuda Pedro” e “q” como 

“João matará Pedro na próxima semana”. 
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 O primeiro a propor este paradoxo foi Prior. De acordo com Nowell-Smith e Lemmon (1960), Prior o 

enuncia assim: “For example, helping someone who has been robbed with violence is an act that can only 

occur if the person has been so robbed („X helps Y who has been robbed‟ necessarily implies, „Y has 

been robbed‟)” (p.290).  
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Os paradoxos de SDL foram temas de reflexão filosófica e lógica desde o século 

passado. Eles acompanham a própria história da lógica deôntica:  

El problema de las paradojas de la lógica deóntica ha dado lugar a una 

abundantísima literatura. Ya prácticamente desde los inicios de la moderna 

lógica deóntica, con el trabajo de Von Wright (1951) como punto de 

referencia, empezaron a señalarse las paradojas a que daba lugar la 

formalización lógica del uso normativo del lenguaje. Y desde poco después, 

se inició una frenética carrera de propuestas y contrapropuestas, soluciones y 

nuevos problemas, en referencia al tema de las paradojas. (AUSÍN, 2005, 

p.81). 

 Os três paradoxos expostos acima estão ligados ao uso de A.3 

(O(p→q)→(Op→Oq)) ou do chamado princípio de consequência deôntico. Vimos sua 

aplicação no passo 3 do teorema (i), que é o paradoxo do bom samaritano; o passo 4 no 

teorema (ii) ; o passo 3 no teorema (iii), que é o paradoxo da obrigação derivada. O 

fato é que, por um lado, A.3 é bastante intuitivo: é natural dizer que “Se, 

obrigatoriamente, uma sentença x implica uma sentença y, então a obrigação de x 

implica a obrigação de y”. Por exemplo, Se, obrigatoriamente, Pedro usar cinto de 

segurança implica que ele não seja multado por isso, então a obrigação de usar cinto 

de segurança implica na obrigação de não ser multado. Por outro lado, é possível 

encontrar exemplos onde o princípio permite interpretações contraintuitivas (os 

paradoxos citados são alguns dos exemplos). Como o caso a seguir: Se, 

obrigatoriamente, Pedro socorrer Paulo que ele atropelou implica que Paulo atropelou 

Pedro, então a obrigação de socorrer Paulo implica na obrigação de atropelar Paulo.  

 Tal fato nos põe a seguinte questão: o que fazer com o princípio de consequência 

deôntico? Abandoná-lo? Restringi-lo? Embora não analisaremos todas as discussões 

conhecidas na literatura deôntica acerca deste princípio, podemos dizer que algumas 

rejeitam o princípio e outras restringem o alcance do operador deôntico. O sistema de 

Castañeda reformula o princípio com a distinção proposição/practição. Veremos em 

detalhes esta questão no próximo capítulo.   
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Capítulo 3 

A solução dos paradoxos deônticos e avaliação da 

solução de escopo dos mesmos 

 

Neste capítulo, tratamos da solução de Castañeda aos seguintes paradoxos deônticos: o 

paradoxo do bom samaritano, o paradoxo do conhecedor, o paradoxo de Chisholm e o 

paradoxo de Forrester. Também apresentamos as limitações da proposta de solução de 

escopo aos paradoxos. 

  

3.1  Introdução 

 Para Castañeda, a razão do surgimento dos paradoxos no sistema deôntico SDL 

reside no modo de compreender as próprias expressões usadas neste sistema. O SDL 

não considera a distinção fundamental entre frases que expressam proposições e frases 

que expressam practições
54

. Ao contrário de outras soluções para os paradoxos, as 

quais, em grande parte, tendem a negar ou acrescentar algum axioma ou alguma regra 

de inferência
55

, a solução de Castañeda toca o que ele considera o cerne do problema, 

que é a distinção entre as expressões:  

Mi sistema de lógica deóntica (o cualquier de mis sistemas, pues realmente 

hay varios) tiene en la distinción entre proposición y practición el 

mecanismo adecuado para que ni siquiera se originasen esas paradojas. 

(CASTAÑEDA, 1982, p.82) 

 O surgimento de paradoxos nos sistemas deônticos desde Von Wright (1951) 

despertaram as mais variadas tentativas de solução. Algumas delas optam em negar 

algum axioma ou alguma regra de inferência do sistema padrão, outras optam por 

restringir as modalidades deônticas a determinados agentes ou determinadas ações. Não 
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 Sobre esta distinção ver tópico 1.2.3. 

55
Este texto não pretende apresentar detalhadamente as variadas soluções históricas dos paradoxos 

presentes na literatura deôntica. Para tal fim, sugerimos o capítulo IV de Ausín, cujo título é Soluciones a 

las paradojas deônticas, do livro Entre la Lógica e el Derecho: Paradojas y conflictos normaticos. 
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pretendemos expor todas as tentativas históricas de solução dos paradoxos. Focamos 

nossa investigação no filósofo Castañeda e o exame crítico que ele faz de algumas 

propostas. Ele agrupa um determinado conjunto delas chamando-as de “solução de 

limitação de escopo dos operadores deônticos” ou simplesmente “soluções de 

escopo”
56

.   

 Basicamente o argumento de Castañeda é que a limitação do escopo dos 

operadores deônticos parece funcionar apenas na solução de alguns paradoxos, porém 

tal solução não se estende a todos os casos. O paradoxo do conhecedor (CASTAÑEDA, 

1981, p. 55-56) é um dos exemplos em que a distinção de escopo não faria o bloqueio. 

Na exposição a seguir utilizaremos o sinal “⊢” para indicar uma expressão logicamente 

válida. 

 

3.2  Paradoxo do bom samaritano e solução de escopo 

 A seguir apresentamos o paradoxo do bom samaritano
57

 na versão de 

Castañeda: 

(1) É obrigatório que Arthur cuide do homem a quem pretende matar na 

próxima semana (Oc). 

(2) Arthur cuida do homem que ele pretende matar na próxima semana 

implica que Arthur pretende matar o homem na próxima semana 

(⊢c→m). 

(3) É obrigatório que Arthur cuide do homem que ele pretende matar na 

próxima semana implica que é obrigatório que Arthur pretende matar o 

homem na próxima semana ((⊢Oc→Om). (2), RC 

(4) É obrigatório que Arthur pretenda matar o homem na próxima 

semana (Om). (1) e (3), MP 
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 As propostas de solução aos paradoxos que se baseiam na distinção do escopo do operador deôntico 

podem ser vistas em: L. AQVIST “Good Samaritans, Contrary-to-Duty Imperatives, and Epistemic 

Obligations”, Noûs 1 (1967) e L. POWERS, “Some Deontic Logicians”, Noûs 1 (1967), W. SELLARS, 

“Relexions on Contrary-to-Duty imperatives”, Noûs 1 (1967). 
57

 O exemplo original de Castañeda é “Arthur is legally (morally) obligated to bandage the man he will 

murder a week hence” (1981, p.53) 
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 Em (1) a “obrigatoriedade” está aplicada à expressão Arthur cuide do homem 

que ele pretende matar na próxima semana. Se for assim, o raciocínio acima levou a 

inferência (4) É obrigatório que Arthur pretenda matar o homem na próxima semana, a 

qual é contra-intuitiva.  

 Entretanto, alguém poderia objetar que a expressão Arthur cuide do homem que 

ele pretende matar na próxima semana - que contém dois verbos, indicando, portanto, 

dois predicados: o predicado de cuidar do homem e o predicado de pretender matar o 

homem - é uma conjunção de duas proposições. Em outros termos, a expressão cuidar 

do homem que ele pretende matar na próxima semana envolve uma ação e uma 

pretensão: a ação de cuidar e a pretensão de matar. Estas vêm expressadas por uma 

proposição complexa que pode, intuitivamente, ser compreendida como a conjunção de 

duas proposições: Arthur cuida do homem & Arthur pretende matar o homem na 

próxima semana. Porém, esta modificação não bloqueia o paradoxo, como vemos 

abaixo: 

(1”) É obrigatório que Arthur cuide do homem a quem pretende matar na 

próxima semana (O(c&m). 

(2”) Arthur cuida do homem que ele pretende matar na próxima semana 

implica que Arthur pretende matar o homem na próxima semana 

(⊢(c&m)→m). 

(3”) É obrigatório que Arthur cuide do homem que ele pretende matar na 

próxima semana implica que é obrigatório que Arthur pretende matar o 

homem na próxima semana ((⊢O(c&m)→Om). (2), RC 

(4”) É obrigatório que Arthur pretenda matar o homem na próxima 

semana (Om). (1) e (3), MP 

 Assim, conforme visto em (2”), a proposição Arthur cuida do homem que ele 

pretende matar na próxima semana claramente implica a proposição Arthur pretende 

matar o homem na próxima semana. Esta implicação é tautológica: a conjunção de duas 

proposições implica cada uma das proposições em particular.  
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 Por conseguinte, ao aplicar o princípio deôntico natural P
58

, interpretado pela 

lógica deôntica standard como: 

   P‟: Se X realiza A implica Y realiza B, então X está obrigado a fazer A  

  implica Y está obrigado a fazer B 

 Obtém-se (3”) a partir de (2”). E por MP de (1”) e (3”) chegamos a É 

obrigatório que Arthur pretenda matar o homem na próxima semana (4”), o que é, 

além de contra-intuititivo, contraditório com a norma É obrigatório que Arthur não 

mate o homem na próxima semana. 

 A proposta de distinção de escopo atua sobre a compreensão da proposição (1) 

acima, fazendo o operador deôntico incidir somente sobre a ação de cuidar. Abaixo 

tratamos desta proposta de solução para este paradoxo. Começa-se com uma 

modificação da premissa (1): 

(1‟) Arthur pretende matar um homem na próxima semana & É 

obrigatório que Arthur cuide desse homem (m&Oc). 

 Segundo a proposta de distinção de escopo, o paradoxo surge de um erro na 

interpretação de (1). Assim, se entendêssemos que a forma lógica de (1) é O(m&c) 

derivaríamos um paradoxo. Mas deveríamos, segundo a proposta, entender que a forma 

lógica de (1) é m&Oc, como torna-se aparente em (1‟) acima. Naturalmente, a 

implicação se Arthur pretende matar um homem na próxima semana & é obrigatório 

que Arthur cuide desse homem, então é obrigatório que Arthur pretenda matar um 

homem na próxima semana é incorreta, e assim, supostamente, o paradoxo não poderia 

ser derivado de (1‟). O raciocínio envolvido no paradoxo transformar-se-ia em: 

(2‟) (Arthur pretende matar o homem na próxima semana & Arthur cuida 

desse homem) implica que (Arthur pretende matar o homem na próxima 

semana). (⊢(m&c)→m) 

(3‟) É obrigatório que (Arthur pretenda matar o homem na próxima 

semana & Arthur cuide desse homem) implica que é obrigatório que 

Arthur pretende matar o homem na próxima semana. (2‟), RC 
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 P: Se X fazer A implica Y fazer B, então que X fazer A é obrigatório implica que Y fazer B seja 

obrigatório. (CASTAÑEDA, 1981, p.52) 
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A forma pela qual o paradoxo é evitado requer necessariamente negar que a 

sentença antecedente em (3‟) É obrigatório que (Arthur pretenda matar o homem na 

próxima semana & Arthur cuide desse homem) significa o mesmo que a sentença  É 

obrigatório que Arthur cuide do homem a quem pretende matar na próxima semana. 

Bloquearíamos a conclusão da obrigação de matar (Om), já que (1‟) não ofereceria a 

premissa necessária para aplicação de MP sobre (3‟).   

 A solução acima parece, à primeira vista, bastante simples e eficaz. Ao dizer (1) 

É obrigatório que Arthur cuide do homem que ele pretende matar na próxima semana é 

natural compreender que a obrigação esteja restrita somente a primeira parte da frase – 

cuidar do homem - e não à segunda - pretender matar o homem. Não obstante, como 

veremos, há casos em que esta solução é inviável, além de não haver um critério claro 

na aplicação do operador deôntico a uma proposição e não a outra. 

 

3.3  Paradoxo do conhecedor e solução de escopo 

Castañeda analisa um caso em que a solução de escopo não é eficaz. Trata-se do 

chamado paradoxo do conhecedor (CASTAÑEDA, 1981, p.56), que apresentamos 

abaixo: 

  (5) É proibido que Smith fume no escritório (Fp). 

  (6) É obrigatório que João saiba que Smith fuma no escritório (Oq). 

  (7) João sabe que Smith fuma no escritório implica que Smith fuma no  

  escritório (⊢q→p).    

(8) É obrigatório que João saiba que Smith fuma no escritório implica  

 que seja obrigatório que Smith fume no escritório (⊢Oq→Op). (7), RC 

 (9) É obrigatório que Smith fume no escritório (Op). (6) e (8), MP 

  (10) É obrigatório que Smith não fume no escritório (equivalente a É 

  proibido que Smith fume no escritório (5)) e é obrigatório que Smith  

  fume no escritório (O~p&Op). (5) e (9), i& 

A sentença (10) obriga situações incompatíveis.  
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A tentativa de aplicar a solução de escopo neste caso requereria, segundo 

Castañeda, compreender a sentença (6) É obrigatório que João saiba que Smith fuma no 

escritório como: 

  (6‟) Smith fuma no escritório & Jones deve saber que Smith fuma no 

  escritório (p&Oq) 

 A intuição por trás desta solução é a de que, primeiro, a sentença (6) não é uma 

proposição atômica, mas uma conjunção com duas proposições e, segundo, a 

obrigatoriedade não se aplica a toda a conjunção, mas a somente uma das proposições, 

como em (6‟) acima. Com essa modificação, teríamos, agora, os seguintes passos de 

inferência: 

(5) É proibido que Smith fume no escritório (Fp). 

  (6‟) Smith fuma no escritório & João deve saber disso (p&Oq).  

  (7) João sabe que Smith fuma no escritório implica que Smith fuma no  

  escritório (⊢q→p)
59

.   

(8) É obrigatório que João saiba que Smith fuma no escritório implica  

 que é obrigatório que Smith fume no escritório (⊢Oq→Op). (7), RC 

 O antecedente de (8), É obrigatório que João saiba que Smith fuma no 

escritório, segue-se imediatamente de (6‟), Smith fuma no escritório & Jones deve 

saber que Smith fuma no escritório. E o paradoxo não pode ser evitado: 

(9) É obrigatório que Smith fume no escritório (Op). (6) e (8), MP 

  (10) É obrigatório que Smith não fume no escritório (equivalente a É 

  proibido que Smith fume no escritório (5)) e é obrigatório que Smith  

  fume no escritório (O~p&Op). (5) e (9), i& 
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 Mesmo diante da objeção que (7) deveria ser interpretado como tendo a forma lógica (q&p)→p 

(seguindo a mesma interpretação de (6‟)), ainda assim, como vemos abaixo, o paradoxo permaneceria: 

(5) Fp    premissa 

(6‟) p&Oq   premissa 

(7‟) (q&p)→p   verdade lógica 

(8)  (p&Oq)→Op   7, RC 

(9) Op    6 e 8, MP  

(10) O~p&Op   5 e 10, i& 
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 Mesmo lançando mão da distinção de escopo, ao interpretar a expressão (6) 

como (6‟), ainda assim, a incompatibilidade em (10) permanece. Neste paradoxo, a 

solução de escopo do operador deôntico não é eficaz, o que indica que outra solução 

precisa ser buscada. 

 Entretanto, alguém poderia objetar que o procedimento usado pela solução de 

escopo no paradoxo do bom samaritano (em 3.2) deveria ser usado neste caso. Isto é, a 

sentença: 

  (6‟) Smith fuma no escritório & João deve saber disso (que é interpretada 

  pela solução de escopo como tendo a forma lógica p&Oq)  

não deveria ser equivalente ao antecedente de (8) 

   (8) É obrigatório que João saiba que Smith fuma no escritório (que pode 

  ter a forma lógica Oq ou O(q&p)).  

 Se for assim, isto é, p&Oq não é equivalente a O(q&p) (similar à solução de 

escopo para o paradoxo do bom samaritano), então o paradoxo se dissiparia.  

 Não obstante, Castañeda faz objeções a esta possibilidade (CASTAÑEDA, 

1981, p. 55). Ele aponta que não há um critério claro para que se possa aplicar a 

distinção de escopo em expressões do tipo Jones deve saber que p, pois qual expressão 

deveria ser retirada do escopo do dever? A expressão Saber que p ou a expressão p? A 

resposta parece difícil. Porém, acrescenta ele, suponha que possamos analisar a 

expressão Jones sabe que p como equivalente a p e Jones acredita que p e Jones têm 

excelentes evidências para p. Desse modo, a análise de escopo, deveria interpretar 

Jones deve saber que p (dado que p é Smith fez A) como Smith fez A e Jones deve 

acreditar que Smith fez A e Jones deve ter evidências que Smith fez A. Contudo, o fato é 

que o dever de saber não é o mesmo que o dever de acreditar e de ter evidências: 

alguém pode ter o último sem ter o primeiro. A conclusão de Castañeda é que existem 

situações que causam problema ao princípio de consequência O(p→q)→(Op→Oq), 

onde p e q são tratados como proposições. Isto é, alguns atos implicam que algo errado 

ocorreu, por exemplo, o ato de Jones de saber que Smith fumou no escritório implica 

que o ato proibido de Smith fumar no escritório ocorreu. O problema se aprofunda nos 

casos em que não se pode retirar uma expressão da conjunção e dizer que o operador 
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deôntico incide somente sobre ela e não sobre a outra. Por exemplo, não há um núcleo 

puramente psicológico que possa ser realmente obrigatório quando se diz que alguém 

está obrigado a arrepender-se, a lamentar-se ou pedir perdão, por ter feito alguma ação 

A, a qual é proibida.  

 

3.4  Solução de Castañeda aos paradoxos 

3.4.1  Solução de Castañeda ao paradoxo do conhecedor 

 Castañeda resolve este paradoxo esclarecendo que algumas formulações 

linguísticas expressam proposições e outras expressam practições. Apresentamos, a 

seguir, sua solução, usando letras maiúsculas para representar practições e minúsculas 

para representar proposições. Intercalamos comentários nas frases que compõem o 

paradoxo: 

(5) É proibido que Smith fume no escritório. (FP) 

 Aqui o verbo fumar está no modo subjuntivo e a priori este uso tanto poderia 

indicar uma proposição quanto uma practição. Do ponto de vista de Castañeda, ela é 

uma practição e a justificativa para essa interpretação parece ser dada pelo fato de que 

(5) acima pode ser reformulado como (5*) abaixo: 

  (5*) É proibido para Smith fazer o seguinte: fumar no escritório. (FP) 

 A expressão depois dos dois pontos – fumar no escritório – expressa uma ação 

sobre a qual uma série de practições poderia recair. Como indica o verbo antes dos dois 

pontos, ela é da ordem do “fazer”, da prática. Passemos a próxima proposição: 

  (6) É obrigatório que João saiba que Smith fuma no escritório.  

 A solução de escopo tem por trás de si uma intuição correta, a saber, a de que o 

operador deôntico aplica-se apenas a um dos verbos da frase. A solução de Castañeda 

acolhe esta intuição, pois (6) acima é interpretado como: 

  (6*) É obrigatório para João fazer o seguinte: saber que Smith fuma no  

  escritório.  
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 Esta interpretação esclarece que a obrigatoriedade aplica-se somente ao verbo 

saber e não ao verbo fumar. Observe que a interpretação (6*) transforma o modo do 

verbo saber do subjuntivo para o infinitivo, mas não transforma o modo do verbo 

fumar, que permanece no indicativo. Aquilo que se deve fazer (praticar), vêm dado pelo 

verbo no infinitivo imediatamente após os dois pontos. Isso indica que  a expressão 

Smith fuma no escritório deve ser tomada como uma proposição e não como uma 

practição. 

 A sentença (7) João sabe que Smith fuma no escritório implica que Smith fuma 

no escritório indica uma implicação lógica, ou seja, do fato de João saber que Smith 

fuma (ou fumou) no escritório implica no fato de que Smith fuma (ou fumou) no 

escritório. Isso seria razão suficiente para, desde o ponto de vista da lógica deôntica 

standard aplicar RC (princípio de consequência deôntico) a esta implicação (Oq→Op), 

gerando assim, o paradoxo. Entretanto, segundo Castañeda, o princípio de consequência 

deôntico P: 

  Se X fazer A implica Y fazer B, então que X fazer A seja   

  (legalmente/moralmente/segundo o regulamento i/etc.) obrigatório  

  implica que Y fazer B seja (legalmente/moralmente/segundo o   

  regulamento i/etc.) obrigatório 

 não é válido para proposições, como na interpretação P‟ abaixo: 

  P‟: Se X realiza A implica Y realiza B, então X está obrigado a fazer  

  A implica Y está obrigado a fazer B 

 mas sim para practições: 

  (P*): Se a practição X fazer A acarreta a practição Y fazer B, então É  

  obrigatório (legalmente/moralmente/segundo o regulamento i/etc.)  

  que X faça A acarreta É obrigatório (legalmente/moralmente/segundo 

  o regulamento i/etc.) que Y faça B. 

 A razão para negar a interpretação P‟ é que as modalidades deônticas se aplicam 

somente a prescrições porque tais modalidades exigem a realização ou a não-realização 

de uma ação por parte de um ou mais agentes e somente nas prescrições os agentes e as 

ações estão conectados de modo prescritivo. 
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 Dito isto, a sentença (7) deveria ser reformulada como um mandato, para que as 

modalidades deônticas (e P*) fossem aplicadas a ela. O resultado é o seguinte: 

  (7*) João, faça o seguinte: saber que Smith fuma no escritório.  

 Agora, porém, podemos nos perguntar: a practição acima implica o quê? Parece 

não implicar a practição:  

  Smith, fume no escritório  

e nem a proposição  

  João sabe que Smith fuma no escritório.  

 Então, já que não temos uma implicação practicional, não podemos distribuir o 

operador deôntico, segundo o principio P*, em (7*) e, consequentemente, não podemos 

derivar OQ→OP e nem a obrigação de Smith fumar no escritório (OP). 

 

3.4.2  A avaliação da solução de escopo por Castañeda 

 Com respeito ao paradoxo do bom samaritano, a solução de escopo comete um 

equívoco, se analisada à luz da teoria de Castañeda. A tentativa de distinguir o escopo 

do operador deôntico consiste em dizer que a expressão:  

(1) É obrigatório que Arthur cuide do homem que ele pretende matar na 

próxima semana 

deve ser interpretada como sendo da forma m&Oc, ou seja: 

(1‟) Arthur pretende matar um homem na próxima semana & É 

obrigatório que Arthur cuide desse homem. 

 Segundo a solução de escopo, a sentença (1) não deve ser interpretada como 

sendo da forma O(m&c) e sim da forma m&Oc. Mais ainda,  a sentença (1‟) não pode 

implicar a sentença (1), caso contrário o paradoxo persistiria. Ele observa que a 

interpretação de escopo consiste apenas em extrair, sem um critério claro, a expressão 

pretende matar o homem na próxima semana para fora do escopo do dever. Mas esse 

movimento de análise do conteúdo de (1) sugere fortemente que (1) implica (1‟). A 

pergunta que ele propõe é a seguinte: não poderíamos também dizer que (1‟) implica 
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(1)? Ou ainda, se podemos tirar para fora do escopo a expressão pretende matar o 

homem na próxima semana, não poderíamos reintroduzi-la de volta para dentro do 

escopo? E se alguém julga que não podemos, sobre quais bases semânticas repousaria 

esta rejeição? Sobre uma cegueira semântica? A pergunta se impõe pelo fato de que 

uma análise semântica que nos levasse de (1) a (1‟) só poder ser considerada adequada 

se houver sinonímia entre ambas. 

 A solução de Castañeda supera esta dificuldade já que as formas de (1) e de (1‟) 

são respectivamente: O(m&C) e m&OC e são equivalentes O(m&C) ↔ m&OC. Isto é, 

uma proposição sempre pode ser sacada para fora do escopo do operador deôntico 

nessas situações, assim como pode ser reintroduzida dentro do escopo do operador. Isso 

justificaria o fato de que (1) e (1‟) parecem semanticamente equivalentes. Ou ainda, 

nesses contextos, as proposições são semanticamente neutras com respeito ao operador 

deôntico. 

 

3.4.3  Solução de Castañeda ao paradoxo do bom samaritano 

 A seguir reapresentamos os itens que compunham o referido paradoxo, 

destacando as formas lógicas que lhe devem ser consideradas inerentes, segundo 

Castañeda: 

  (1*) É obrigatório que Arthur cuide do homem a quem pretende  

  matar na próxima semana. (O(C&m)) 

(2*) A practição (Arthur, cuidar do homem a quem pretende matar na 

próxima semana) implica que Arthur pretende matar um homem na 

próxima semana. (⊢C&m→m). 

(3*) SEMANTICAMENTE INCORRETO: É obrigatório que Arthur 

cuide do homem a quem pretende matar na próxima semana implica que 

é obrigatório que Arthur pretenda matar um homem na próxima semana 

[O(C&m)→Om)]  
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(3*‟) ALTERNATIVA: É permitido que Arthur cuide do homem a quem 

pretende matar na próxima semana implica Arthur pretende matar um 

homem na próxima semana. (2*)
60

 

(4*) NÃO SE PODE INFERIR: É obrigatório que Arthur pretenda matar 

um homem na próxima semana (Om). 

(4*‟) INFERE-SE APENAS: Arthur pretende matar um homem na 

próxima semana (m). (1*) e (3*‟), ⊢OA→PA e MP. 

 A solução de Castañeda esclarece que em (1*) a obrigação não está sendo 

aplicada a uma proposição pura, mas, ao contrário, está sendo aplicada à conjunção de 

uma prescrição e de uma proposição: O(C&m). A sentença (1*) contém um verbo de 

ação e um verbo denotando intenção: a ação de cuidar e a pretensão de matar e estas 

ações/estados são consideradas de forma distinta no contexto acima. A ação de cuidar 

está sendo usada prescritivamente e a expressão que o autor emprega para expor a 

prescrição em questão é Arthur, cuidar do homem. Com ela indica-se que se espera que 

Arthur faça algo: cuidar do homem. A pretensão de matar está num contexto 

proposicional, e descreve um estado de coisas presente, relativo às intenções de Arthur. 

A ação de matar é o objeto das intenções de Arthur na expressão Arthur pretende matar 

o homem na próxima semana, esta ocorrência do verbo também pertence ao contexto de 

uma proposição. 

 Para o autor, o operador deôntico de obrigação na proposição (1*) expressaria o 

fato de que uma determinada ordem possui caráter de obrigatoriedade, a ordem: Arthur, 

cuide do homem (que você pretende matar na próxima semana). Dentro desta ordem, o 

verbo pretender (matar) aparece no modo indicativo e está sendo usado em um contexto 

proposicional, descrevendo uma possível situação. O verbo cuidar está sendo usado de 

modo prescritivo. Segundo ele, a obrigatoriedade surge quando uma prescrição está 

sendo ordenada, imperada: Arthur, cuide do homem (que você pretende matar na 

próxima semana); o fato de trocar o pronome pessoal ele por você advém do fato de 

imperar. 
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 De ˫C&m→m infere-se O(C&m→m). Mas C&m→m é equivalente a ~m→~(C&m), por contraposição. 

Logo, O(~m→~(C&m)). Distribuindo o operador O, temos ~m→O~(C&m). Por contraposição, 

~O~(C&m)→~~m, ou seja P(C&m)→m. 
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 A expressão (2*) é logicamente válida, segundo o autor, ainda que dentro dela 

encontremos uma prescrição e uma proposição. Inferir Arthur pretende matar o homem 

na próxima semana (m) a partir de Arthur, cuidar do homem que ele pretende matar na 

próxima semana (C&m) seria correto segundo Castañeda. A obrigação é aplicada 

somente sobre a expressão usada prescritivamente - Arthur, cuidar do homem -, pois os 

operadores deônticos indicam a modalidade da realização ou a não-realização de uma 

ação por um ou mais agentes. Tal natureza prescritiva é, como vimos, próprio das 

prescrições e não das proposições . 

 

3.4.4 Paradoxo dos imperativos contrários ao dever ou 

paradoxo de Chisholm 

 Castañeda apresenta o paradoxo de Chisholm como se segue (embora o próprio 

Chisholm o faça em outros termos): 

  (11) O Professor Goldsmith deve participar da formatura de junho (Op). 

  (12) Goldsmith deve fazer o seguinte: usar a insígnia acadêmica se ele  

  participar da formatura (O(p→u)). 

  (13) (Dado que a única cerimônia acadêmica em junho é a formatura) se  

  Goldsmith não participar, não é o caso que ele deva usar a insígnia  

  acadêmica em junho (~p→~Ou). 

  (14) Se Goldsmith deve participar da formatura de junho, ele deve usar a  

  insígnia acadêmica em junho (Op→Ou). (12) e A.3    

  (O(p→q)→(Op→Oq) 

  (15) Goldsmith deve usar a insígnia acadêmica em junho (Ou). (11) e 

  (14), MP 

(16) Goldsmith não participará da formatura em junho (~p). (Suponha 

que ele esteja cansado de formaturas). 

  (17) Não é o caso que Goldsmith deva usar a insígnia acadêmica em  

  junho (~Ou). (13) e (16), MP. 
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  (18) Goldsmith deve usar a insígnia acadêmica em junho e não é o caso  

  que Goldsmith deva usar a insígnia acadêmica em  junho (Ou&~Ou). 

  (15 ) e (17), i& 

 A solução de Castañeda ao paradoxo acima consiste em clarificar as frases que 

expressam proposições e as frases que expressam practições; as últimas são o foco dos 

operadores deônticos, ao passo que as primeiras não. Tendo em mente tal distinção, 

onde “P” representa a practição Goldsmilth, participar da formatura em junho, “U” a 

practição Goldsmith, usar a insígnia acadêmica, “p” a proposição Goldsmith participa 

da formatura e “u” a proposição Goldsmith usa a insígnia acadêmica, o paradoxo se 

exaure, como veremos abaixo: 

  (11*) O Professor Goldsmith deve participar da formatura de junho. (OP) 

 A formulação Professor Goldsmith, participar da formatura em junho expressa 

uma prescrição e não uma proposição e, por isso, pode-se aplicar a ela a 

obrigatoriedade.  

  (12*) Goldsmith deve fazer o seguinte: usar a insígnia acadêmica se ele  

  participar da formatura (O(p→U)). 

 A forma lógica da frase acima, tendo em vista a distinção proposição/practição, 

é (O(p→U)), dado que a ação de usar está considerada de modo prático e a ação de 

participar faz parte da descrição de um certo estado de coisas. Quando se trata de 

implicações, tanto proposicionais quanto practicionais, Castañeda observa que 

(CASTAÑEDA, 1975, p.111-115) os mandatos condicionais, formulados por meio 

sentenças gramaticalmente condicionais, são sempre mistos: o consequente é um 

mandato ou prescrição e a condição (ou antecedente) é uma proposição; tal composto 

condicional, entretanto, é, ele mesmo, uma prescrição mista, não-pura. Por exemplo, 

“Feche as janelas, se chover”, “Quando ele chegar, dê este livro a ele”. Nestes 

exemplos, as expressões (se) chover e (quando) ele chega expressam proposições, já as 

expressões feche as janelas e dê este livro a ele expressam practições. Porém, 

acrescenta o autor, disso não se segue que não haja expressões condicionais nas quais 

ambos os membros são prescrições (ou practições). Significa somente que condicionais 

puramente imperativos são inexpressáveis pelos signos condicionais usuais da 

linguagem ordinária. Por exemplo, a frase: 
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(33) Rabossi deve fazer o seguinte: deixar de viajar ou renunciar ao cargo 

de direção.
61

 

 Implica  

(34) Se Rabossi deve viajar, então ele deve renunciar ao cargo de direção. 

Por isso, pode-se reformular (33) como: 

(33*) Rabossi deve fazer o seguinte: (ele) viajar → (ele) renunciar ao 

cargo de direção. 

 O modo correto, portanto, de ler compostos condicionais puros (de prescrições) 

do tipo P→Q é “não P ou Q” e não “se P, então Q”. 

  (13*) (Dado que a única cerimônia acadêmica em junho é a formatura) se 

  Goldsmith não participar, não é o caso que ele deva usar a insígnia  

  acadêmica em junho (~p→~OU). 

 Novamente a expressão Goldsmith, usar a insígnia acadêmica em junho é uma 

practição e somente a ela se aplica o operador deôntico, os quais exigem que se realize 

ou se deixe de realizar certas ações por parte dos agentes.  

  (14*) Se Goldsmith participar da formatura de junho, ele deve usar a  

  insígnia acadêmica em junho (p→OU).  

 Aqui encontra-se o cerne causal do paradoxo. Se, como argumenta Castañeda, 

não se pode, por boas razões, aplicar o operador deôntico a proposições, então o 

princípio de distribuição da obrigação (O(p→q)→(Op→Oq) deve ser reformulado para: 

  (P.*1) É obrigatórioi (A→B) implica “É obrigatórioi A”→“É   

  obrigatórioi B” [mas lembre-se que em “A→B” o sinal “→” não pode ser 

  lido por meio das partículas condicionais ordinárias do português, mas  

  como “não...ou.]”
62

. (CASTAÑEDA, 1981, p.56) 

 Assim, dado que (12*) Goldsmith deve fazer o seguinte: usar a insígnia 

acadêmica se ele participar da formatura é um misto de proposição e practição da 
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Esta é uma pequena modificação do exemplo original de Castañeda que continha a expressão: deixar de 

jogar ou ter um emprego melhor remunerado – “Rabossi oughtito do the follwing: not to gamble or to get 

a highter-paying job” (CASTAÑEDA, 1981, p.56). 
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 “It is obrigatoryi (A→B) implies “It is obligatoryiA” → “it is obligatoryi B”. [But remember that A→B 

the sign → cannot be reads by means of ordinary English conditional particles, but as not...or.]” 
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forma O(p→U), vale a equivalência O(p→A)↔(p→OA) (CASTAÑEDA, 1981, p.46). 

Isto é, a obrigação se distribui somente sobre a practição U e não sobre a proposição p, 

tendo como resultado (p→OU). 

  NÃO SE PODE INFERE: (15*) Goldsmith deve usar a insígnia   

  acadêmica em junho (OU). 

 Admitidas as reformulações acima, não podemos inferir (15*), pois (11*) e 

(14*) – que são respectivamente da forma OP e p→OU – não são adequadas para 

aplicar MP.  

   (16*) Goldsmith não participará da formatura em junho (~p). (Suponha  

  que ele esteja cansado de formaturas). 

 O sistema de Castañeda não objeta nada com respeito à incorporação desta 

proposição admitindo, é claro, que ela seja verdadeira e consistente com as demais. 

  (17*) Não é o caso que Goldsmith deva usar a insígnia acadêmica em  

  junho (~OU). (13) e (16) por MP. 

 A proposição (17*) é corretamente inferida por MP de (16*) Goldsmith não 

participa da formatura em junho (~p) e (13) se Goldsmith não participar, não é o caso 

que ele deva usar a insígnia acadêmica em junho (~p→~OU). 

  NÃO SE PODE INFERIR (18*) Goldsmith deve usar a insígnia   

  acadêmica em junho e não é o caso que Goldsmith deve usar a insígnia  

  acadêmica em junho. (OU&~OU) 

 O paradoxo desaparece, pois, ainda que a sentença (17*) Não é o caso que 

Goldsmith deva usar a insígnia acadêmica em junho (~OU) tenha sido corretamente 

inferida, a sentença (15*) não pode ser inferida graças à distinção proposição/practição. 

Logo, a sentença (18*) também não pode. 
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3.5 Paradoxo de Forrester ou paradoxo da morte 

indolor 

 Forrester no artigo “Gentle Murder, or the Adverbial Samaritain” (1984) propõe 

uma nova versão do paradoxo do bom samaritano (p.194). Neste artigo, ele não 

apresenta uma solução para o mesmo, mas argumenta que a solução de escopo não 

poderia resolvê-lo. Dois anos depois, Castañeda no artigo “Obligations, Aspectual 

Actions, and Circumstances” (1986) diz: “Forrester descobriu o que em minha opinião 

é o mais profundo dos paradoxos da lógica deôntica”
63

 (p.155) e, no mesmo artigo, 

apresenta uma solução a este paradoxo, partindo de uma reflexão sobre a natureza das 

ações, estendendo, assim, a sua própria teoria.  

Na verdade, o paradoxo da morte indolor não só constituía um desafio às 

soluções de escopo como também um desafio à própria teoria de Castañeda. 

Apresentaremos abaixo uma versão adaptada do paradoxo de Forrester mostrando 

porque supostamente a distinção practição/proposição não consegue barrá-lo. Após a 

apresentação do mesmo, faremos a exposição desta extensão da teoria de Castañeda.  

O paradoxo (Forrester, 1984, p. 194-195) tem a seguinte estrutura (p.194-195):
64

 

  (19) É proibido que Smith mate Jones (PM). premissa 

  (20) É obrigatório que Smith não mate Jones (O~M). (19), por def.  

  (21) É obrigatório que, se Smith matar Jones, Smith mate Jones   

  de modo indolor (O(m→I)). premissa 

  (22) O(p→Q)→(p→OQ)
65

 (principio deôntico de Castañeda) 

  (23) Se Smith matar Jones, é obrigatório que Smith mate Jones   

  de modo indolor (m→OI). (21) e (22), MP 
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 “Forrester discovered what in my opinion is the deepest paradox of deontic logic”. 
64

 O paradoxo também apresenta um desafio às soluções de escopo. Na apresentação a seguir basta 

substituir as variáveis representando practições por variáveis representando proposições.  
65

 Forrester introduz o princípio O(p→q)→(p→Oq) no SDL, mas faz a ressalva que este não é um 

princípio geral da lógica deôntica, mas um princípio que valeria em casos especiais, como o que ele 

apresenta. Este princípio, segundo ele, mostra que tanto a solução de Castañeda quanto a solução de 

escopo não funcionam, pois elas consistem em dizer que O(p→Q) deve ser interpretado como (p→OQ) - 

no caso do escopo basta usar letras minúsculas. Ou seja, para a solução de escopo a sentença (21) É 

obrigatório que, se Smith matar Jones, Smith mate Jones de modo indolor possui a forma lógica m→OI, 

porém, mesmo assim, segue-se o paradoxo em (30). 
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  (24) Smith matará Jones. (m) (Suponha que este seja o caso) 

  (25) É obrigatório que Smith mate Jones de modo indolor (OI).   

  (23) e (24), MP 

  (26) Smith matar Jones de modo indolor implica Smith matar Jones  

  (⊢I→M). (tautologia practicional) 

  (27) ⊢(P→Q) ⇒⊢(OP→OQ) (princípio deôntico)  

  (28) É obrigatório que Smith mate Jones de modo indolor implica que é  

  obrigatório que Smith mate Jones (OI→OM). (26) e (27), MP 

  (29) É obrigatório que Smith mate Jones (OM). (25) e (28), MP 

  (30) É obrigatório que Smith mate Jones e é proibido que Smith   

  mate a Jones (OM&PM). (28) e (29), MP 

 A fim de resolver este paradoxo, Castañeda permanece fiel à distinção 

proposição/practição e à tese de que o foco do operador deôntico é sempre uma 

practição. O acréscimo conceitual de sua teoria diz respeito aos casos das practições que 

possuem, além de ações consideradas de modo prático (foco do operador), ações 

deônticas circunstanciais, que não são o foco do operador:  

Então nós podemos ver que a lógica deôntica é essencialmente bi-sortida, e 

requer minha velha distinção proposição/practição, isto é, a distinção entre 

circunstâncias, incluindo ações consideradas como circunstâncias, e ações 

consideradas de modo prático, que funcionam como foco deôntico
66

. 

(CASTAÑEDA, 1986, p.156) 

 Castañeda parte da intuição de que, primeiro, algumas ações devem ser 

compreendidas conjuntivamente e, segundo, algumas delas, mesmo dentro do escopo do 

operador deôntico, são foco do operador deôntico e outras não. Ele apresenta o seguinte 

exemplo (Idem, Ibidem, p.157): 

  (E1) Hoje Jones tem o dever de fazer o seguinte: registrar as   

  entregas diárias em tinta vermelha. 

 Note que a expressão (E1) exige de Jones duas obrigações: (i) registrar as 

entregas e (ii) fazer isso em tinta vermelha. Se for assim, (E1) implica: 
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 “Then we can see that deontic logic is essentially two-sorted, and requires my old proposition/practition 

distinction, that is, the distinction between circumstances, including actions considered as circumstances, 

and actions considered practically, which function as deontic foci”. 
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  (E1.1) Jones tem o dever de registar as entregas; 

  (E1.2) Jones tem o dever de fazer isso: [registrar as    

  entregas] EM TINTA VERMELHA. 

 O filósofo guatemalteco observa que a expressão em letras maiúsculas EM 

TINTA VERMELHA é o foco da obrigação e a expressão entre colchetes em (E1.2) - 

[registrar as entregas] - denota uma ação considerada não deônticamente, mas somente 

como “uma descrição auxiliar pra a identificação do que é obrigatório”
67

 (Idem, Ibidem, 

p.157). Ele aponta que a expressão EM TINTA VERMELHA é uma ação dependente, um 

aspecto da ação (aspectual action) que “pega carona” em outra ação, ou seja, na ação de 

registrar as entregas (core action). Nesse sentido, a expressão (E1) mostra que o verbo 

“registrar” pode funcionar de dois modos distintos: (a) denotando um foco deôntico, no 

caso de (E1.1) e (b) denotando uma ação nuclear que incorpora uma ação aspectual, a 

qual é um foco deôntico em (E1.2). Mais ainda, este exemplo mostra que o escopo do 

operador deôntico não é o mesmo que o foco do operador deôntico porque ainda que 

expressão entre colchetes em (E1.2) esteja dentro do escopo do operador ela não é foco 

do operador. Esta distinção entre ação nuclear e ação aspectual constitui o cerne da 

proposta de solução de Castañeda ao paradoxo de Forrester.  

Passemos à proposta de solução do paradoxo usando a distinção entre ação 

nuclear e aspecto: 

  (19) É proibido que Smith mate Jones (PM).  

 A proibição incide sobre a expressão Smith, mate Jones, a qual expressa uma 

practição. 

  (21) É obrigatório que, se Smith matar Jones, Smith mate Jones   

  de modo indolor.  

 Num primeiro momento, seríamos tentados a dizer que a sentença acima possui 

a forma lógica m→OI. Porém, Castañeda argumenta que a expressão Smith mate Jones 

de modo indolor, sobre a qual está aplicado o operador deôntico, não é uma practição 

atômica, mas antes, uma conjunção de duas expressões. Isto é, a ação de Smith de 

matar Jones de modo indolor contêm uma circunstância deôntica e um foco deôntico: a 
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 “a descriptive aid for the identification of what is obligatory”  
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circunstância ele chama de ação nuclear (de matar) e o foco deôntico ele chama de 

ação aspectual (de fazê-lo de modo indolor). As duas funcionam de modo distinto no 

caso acima: a última expressa uma practição e é o foco do operador deôntico. A 

primeira não é foco do operador deôntico e expressa uma circunstância. Tal distinção 

clarifica o foco do operador deôntico que incide somente sobre o aspecto da ação e não 

sobre a ação central. Dito de outro modo, ao dizer Smith deve matar Jones de modo 

indolor, o dever é de que se faça de modo indolor e não de que se mate. Como 

consequência, dizemos que a ação de fazer de modo indolor é considerada de modo 

prático e a ação de matar expressa uma circunstância deôntica, tal como o antecedente 

do condicional em (21*) Smith matar Jones. Assim, a fim de esclarecer a ambiguidade 

da expressão (21), Castañeda propõe que ela seja interpretada como:  

  (21*) Se Smith matar Jones, então Smith deve [Smith mata Jones]  

  fazê-lo DE MODO INDOLOR (m→(m&OI)). 

 Aplicando a extensão da teoria de Castañeda às sentenças do paradoxo de 

Forrester, temos: 

  (24*) Smith matará a Jones. (suponha que isso seja o caso) 

  (25*) Smith deve [Smith mata Jones] fazê-lo DE MODO INDOLOR  

  (m&OI). (20*) e (21*), MP 

  (26*) Smith, faça o seguinte: mate Jones de modo indolor   implica  

  Smith, faça o seguinte: mate Jones (M&I)→M. 

 O imperativo acima parece indicar uma implicação lógica. Isto é, o mandato 

Smith, faça o seguinte: mate Jones de modoindolor implica o mandato Smith, faça o 

seguinte: mate Jones. Se for assim, podemos aplicar P.1*: ⊢(P→Q)⇒ ⊢(OP→OQ) a 

(26*), gerando a sentença abaixo: 

  (27*) Se é obrigatório que Smith mate Jones e o faça de modo indolor,  

  então é obrigatório que Smith mate Jones. (OM&OI)→OM  

 Porém, de acordo com as modificações propostas por Castañeda no paradoxo de 

Forrester, não podemos derivar OM&O~M . No próximo capítulo, apresentaremos uma 

crítica a esta proposta de Castañeda e uma possível resposta a esta crítica.   
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Capítulo 4 

Crítica de Goble à solução de Castañeda 

 

Neste capítulo, analisamos a crítica de Goble à solução dos paradoxos de Castañeda. 

Tal crítica envolve a exposição de alguns paradoxos que supostamente não seriam 

resolvido com a teoria de Castañeda. Na segunda parte do capítulo apresentamos 

objeções à referida crítica.  

 

4.1  Introdução 

 As teses de Castañeda foram alvo das mais variadas críticas nos círculos 

filosóficos. Ele próprio diz: “Pero debo declarar que la distinción entre proposiciones y 

practiciones todavia no es una distinción trivial generalmente aceptada. Tengo pocos 

seguidores, y tengo muchos críticos notables” (CASTAÑEDAa, 1982, p.98 – nota 9). 

Tais críticas também se dirigem, por consequência, à sua solução aos paradoxos, a qual 

está ligada à distinção proposição/practição. Ausín no livro “Entre la Lógica y el 

Derecho: Paradojas y conflictos normativos” (2005) apresenta um panorama geral das 

discussões sobre as diversas tentativas históricas de solução dos paradoxos deônticos. 

Esta apresentação, ainda que não extensa, oferece uma visão global sobre os problemas. 

Segundo Ausín, a teoria de Castañeda, que distingue proposição/practição, embora seja 

eficaz na solução de muitos paradoxos, não é capaz de resolver outros mais. Em 

particular, Ausín aponta o artigo “Murder most gentle: the paradox deepens” (1991) de 

Lou Goble
68

 como crítica a Castañeda. 

 Para Goble, a teoria de Castañeda (e a de Sinnott-Armstrong
69

), apesar de eficaz 

na solução do paradoxo de Forrester, não é capaz de resolver o paradoxo da morte a 

mais indolor, o paradoxo da apresentação em Soweto e o paradoxo da roupa 
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 A escolha de Goble como crítico de Castañeda não foi arbitrária. Ele é conhecido como estudioso dos 

paradoxos e aparece nos manuais de lógica deôntica como crítico da solução de Castañeda. 
69

Sinnott-Armstrong propõe uma solução ao paradoxo de Forrester no artigo “A Solution to Forrester's 

Paradox of Gentle Murder” (1985) que se baseia numa reflexão sobre a forma lógica de sentenças que 

contenham ações. O próprio Castañeda analisa a solução de Armstrong no artigo “Obligations, Aspectual 

Actions, and Circumstances” (1986). Embora sejamos conscientes de outras tentativas de solução aos 

paradoxos, como a de Armostrong, não pretendemos analisar todas estas tentativas históricas.  
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escarlate
70

 (GOBLE, 1991, p. 219-225). Apresentaremos os paradoxos propostos por 

Goble e, em seguida, apontaremos aqueles que nos parecem ser pontos questionáveis 

nestes paradoxos. 

 

4.2  Paradoxos propostos por Goble 

4.2.1  Paradoxo da morte a mais indolor 

  (1
71

) Jones não deve matar Smith de modo indolor (O~i). 

  (2) Se Jones matar Smith, então Jones deve  matar Smith da forma a mais 

  indolor (m→Of). 

  (3) Jones mata a Smith (m). 

  (4) Jones deve matar Smith da forma a mais indolor (Of). (2) e (3), MP 

  (5) Se Jones matar Smith da forma a mais indolor, então Jones   

  mata Smith de forma indolor (⊢f→i).  

  (6) Se Jones deve matar Smith da forma a mais indolor, então Jones  

  deve matar Smith de forma indolor (Of→Oi). Aplicando    

  (⊢p→q⇒⊢Op→Oq) a (5) 

  (7) Jones deve matar Smith de forma indolor (Oi). (5) e (6), MP 

 As sentenças (1) e (7) são claramente contraditórias.  

 Goble, neste mesmo artigo, diz que a solução de Castañeda não seria eficaz para 

este paradoxo, pois Castañeda deveria interpretar: 

  (4) Jones deve matar Smith da forma a mais indolor 

Como: 

(4c) Jones mata Smith & Jones o faz de modo indolor & O(Jones, fazê-lo 

DO MODO O MAIS INDOLOR) 
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 Neste texto discutimos o paradoxo da morte a mais indolor e o paradoxo da apresentação em Soweto. 

O paradoxo da roupa escarlate é bastante similar ao da atuação em Soweto e, por isso, não nos ocupamos 

dele. 
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 Neste capítulo iniciamos a numeração das sentenças que compõem os paradoxos a partir de (1).  
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 As letras maiúsculas indicam o foco do operador deôntico. Como vimos, a fim 

de resolver o paradoxo de Forrester, Castañeda introduziu uma distinção entre ação 

enquanto circunstância e enquanto foco deôntico, ou seja, uma distinção entre ação 

nuclear e ação aspectual (CASTAÑEDA, 1986, p. 160-161). Não obstante, segundo 

Goble, Castañeda deveria no exemplo acima introduzir uma outra distinção, talvez do 

tipo “ações-hiper-aspectuais” (GOBLE, 1991, p.221) para aspectos de aspectos de 

ações. E, continua ele, esta teoria deveria admitir algo como “ações super-ultra-hiper-

aspectuais”. Por isso, conclui Goble, a teoria de Castañeda conduz a resultados 

indesejáveis “nós nos deslocamos do rococó ao surreal”
72

 (Idem, Ibidem, p. 221). 

 

4.2.2  Paradoxo da apresentação em Soweto 

 Goble introduz a exposição do paradoxo da apresentação em Soweto supondo 

que haja uma pessoa chamada “Smith” e que, além de ser músico, esteve proibido de 

apresentar-se na África do Sul por causa do boicote cultual imposto àquele país devido 

às suas políticas de apartheid: 

  (8) Smith não deve apresentar-se na África do Sul (O~a) 

(9) Se Smith apresentar-se na África do Sul, então ele deve apresentar-se 

em Soweto (a→Os). 

  (10) Smith apresentar-se-á na África do sul (a).  

  (11) Smith deve apresentar-se em Soweto (Os). (9) e (10), MP 

(12) Se Smith apresentar-se em Soweto, então ele se apresentará na 

África do Sul (⊢s→a).  

  (13) Se Smith deve apresentar-se em Soweto, então ele deve apresentar- 

  se na África do sul (⊢Os→Oa). Aplicando (⊢(p→q)⇒ ⊢(Op→Oq)) a  

  (12) 

  (14) Smith deve apresentar-se na África do Sul (Oa). (11) e (13), MP 
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 “We move from the rococo to the surreal”. 
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  (15) Smith deve apresentar-se na África do sul e Smith não deve   

  apresentar-se na África do Sul (Oa&O~a). (8) e (14), i& 

 A sentença (15) obriga situações incompatíveis.  

 Segundo Goble, a análise de Castañeda não é capaz de resolver este paradoxo 

porque não é possível interpretar conjuntivamente a expressão apresentar-se em 

Soweto, tal como não foi possível separar “matar da forma a mais indolor” no 

paradoxo da morte a mais indolor (GOBLE, 1991, p. 224). Dito de outro modo, ainda 

que a expressão: 

(9) Se Smith apresentar-se na África do Sul, então ele deve apresentar-se 

em Soweto (a→Os) 

fosse interpretada como: 

(9***) Se Smith apresentar-se na África do Sul, então ele deve 

[apresentar-se na África do Sul] fazendo-o EM SOWETO. (a→(a&OS)) 

o paradoxo persistiria.  

 Goble acrescenta que a informação contida em 

  (8) Smith não deve apresentar-se na África do Sul 

não quer dizer o mesmo que: 

  (8‟) Smith não deve apresentar-se na África do Sul a menos que ele se  

  apresente em Soweto 

 Isto é,  o dever de não apresentar-se na África do Sul é tão geral quanto o dever 

de não matar no paradoxo de Forrester: É obrigatório que Smith não mate Jones. Isto 

é, o boicote cultural à África do Sul devido às suas políticas de apartheid é tão geral 

quanto a proibição de matar no paradoxo Forrester. Entretanto, mesmo admitindo que 

(8‟) expresse (8) o paradoxo ainda assim persistiria, já que a sentença (8‟) parece 

implicar a sentença abaixo: 

  (8‟‟) Smith não deve apresentar-se na África do Sul mas, se ele for  

  apresentar-se lá, deve fazê-lo em Soweto. 
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 A sentença acima tem a forma lógica (O~a&(a→Os)) e se substituirmos (8) por 

(8‟‟) o paradoxo permanece: 

  (8‟‟) Smith não deve apresentar-se na África do Sul mas, se ele   

  for apresentar-se lá, deve fazê-lo em Soweto (O~a&(a→Os)). 

(9) Se Smith apresentar-se na África do Sul, então ele deve apresentar-se 

em Soweto (a→Os). (8‟‟) e&  

  (10) Smith apresentar-se-á na África do sul (a). (suponha que ocorra) 

  (11) Smith deve apresentar-se em Soweto (Os). (9) e (10), MP 

(12) Se Smith apresentar-se em Soweto, então apresentar-se-á na África 

do Sul (⊢s→a).  

  (13) Se Smith deve apresentar-se em Soweto, então ele deve apresentar- 

  se na África do sul (⊢Os→Oa). Aplicando (⊢(p→q)⇒⊢(Op→Oq)) a  

  (12) 

  (14) Smith deve apresentar-se na África do Sul (Oa). (11) e (13), MP 

  (15) Smith não deve apresentar-se na África do Sul (O~a). (8‟‟) e& 

  (16) Smith deve apresentar-se na África do sul e Smith não deve   

  apresentar-se na África do Sul (Oa&O~a). (14) e (15), i& 

 O paradoxo persiste mesmo se aceitarmos que (8) tem a forma lógica de (8‟‟) 

como notado em (16).  

 De acordo com Goble, “o verdadeiro problema nestes paradoxos não é uma 

estrutura lógica do todo; ele não será resolvido pelo desenvolvimento de uma gramática 

mais sofisticada para modificação adverbial”
73

 (Idem, Ibidem, p.224). Embora no artigo 

“Murder Most Gentle: The Paradox Deepens” (1991) ele não proponha em detalhes 

uma solução aos paradoxos, indica que a solução aos mesmos estaria ligada à 

substituição de: 

  P.1: Se A implica B, então obrigatório que A implica obrigatório que B  

  (p. 217). 
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 “The real problem in these paradoxes is not one of logical structure of all; it will not be solved by 

developing a more sophisticated grammar for adverbial modification” 
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Por 

  P.3: Se A implica B, então obrigatório que A implica obrigatório que   

  A&B (p.226). 

Ele apenas aponta a substituição acima sem, contudo, desenvolvê-la: “essa 

solução é simplesmente rejeitar o princípio geral de inferência que dá origem a cada um 

deles, ou seja, (P.1)”
74

 (Idem, Ibidem, p.226). A seguir propomos uma reflexão que 

sugere dificuldades na proposta de Goble. 

 

4.3  Objeções a Goble 

 Como o próprio Castañeda reconhece, suas teorias foram alvo das mais variadas 

críticas nos círculos filosóficos e Goble é um destes críticos. Neste tópico, tentaremos 

analisar a crítica de Goble a Castañeda.  

 Uma observação geral é a de que ao ler os paradoxos propostos por Goble os 

quais, segundo ele, não são resolvidos pela teoria de Castañeda, surge de imediato a 

sensação de que as informações iniciais, tomadas como verdadeiras nos paradoxos, 

parecem inconsistentes entre si. No caso do paradoxo da morte a mais indolor ele 

assume que:  

  (1) Jones não deve matar Smith de modo indolor (O~i). 

  (2) Se Jones matar a Smith, então Jones deve     

  matar a Smith da forma a mais indolor (m→Of). 

  (3) Jones mata a Smith (m). 

 Ao aplicarmos modus ponens em (2) e (3), temos: 

  (24) Jones deve matar Smith da forma a mais indolor 

 Ora, poderíamos nos perguntar, Jones deve matar Smith da forma a mais indolor 

(24) não é incompatível com Jones não deve matar Smith de modo indolor (1)? Pois, 

parece correto pensar que o ato de matar Smith da forma a mais indolor implica o ato 

de matar Smith de modo indolor e, se for assim, já que (1) e (24) claramente são 
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 “That solution is simply to reject the general principle of inference that gives rise to every one of them, 

namely (P.1)”. 
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contraditórias, o paradoxo nem sequer poderia ser formulado por causa da 

inconsistência nas premissas. Goble reconhece esta dificuldade em seu paradoxo, 

contudo argumenta que se há inconsistência entre as sentenças (1), (2) e (3) de seu 

paradoxo, também há inconsistência nas sentenças do paradoxo de Forrester (GOBLE, 

1991, p.221-222) e, se for assim, pergunta ele, por que Castañeda e Sinnott-Armstrong 

se empenhariam em resolver o paradoxo de Forrester? Entretanto, se o paradoxo de 

Forrester é legítimo o paradoxo da morte a mais indolor também é.  

 Goble não estende o raciocínio acima ao paradoxo da atuação em Soweto. 

Segundo ele este estaria isento da crítica de inconsistência. Porém uma análise simples 

do paradoxo revela o contrário. Goble supõe as três sentenças: 

  (8) Smith não deve apresentar-se na África do Sul (O~a) 

  (9) Se Smith apresenta-se na África do Sul, então ele deve apresentar-se  

  em Soweto (a→Os). 

  (10) Smith apresenta-se na África do sul (a).  

Modus ponens de (9) e (10), temos: 

  (16) Smith deve apresentar-se em Soweto 

 Porém se o dever de não apresentar-se na África do Sul inclui o dever de não 

apresentar-se também em Soweto ou em qualquer outra cidade da África do Sul, então 

(8) e (16) são claramente contraditórias.  

 Esta é uma objeção geral que engloba todos os paradoxos de Goble, à frente 

apresentaremos objeções pontuais aos mesmos.  

 

4.3.1  O princípio P.3 de Goble 

 Goble diz que a solução aos paradoxos propostos por ele estaria ligada a 

substituição de 

  P.1: Se A implica B, então obrigatório que A implica obrigatório que B  

  (p. 217). 

Por: 
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  P.3: Se A implica B, então obrigatório que A implica obrigatório que  

  A&B (p.226). 

 Não há maiores justificativas de Goble no artigo “Murder Most Gentle: the 

paradoxes deepens” para assumir este princípio. Ele acrescenta que a substituição de 

(P.3) por (P.1) é suficiente para bloquear os paradoxos propostos por ele: o paradoxo da 

morte a mais indolor e o paradoxo da apresentação em Soweto. Num nota de rodapé 

(GOBLE, 1991, p. 227 – nota 4), entretanto, ele diz que, além da substituição acima, é 

preciso também negar os teoremas deônticos: ⊢O(p&q)→(Op&Oq) e 

⊢(Op&Oq)→O(p&q). De fato a simples substituição de P.3 por P.1 não bloqueia os 

paradoxos em questão, como vemos abaixo: 

  (1) Jones não deve matar Smith de modo indolor (O~i). 

  (2) Se Jones matar Smith, então Jones deve  matar a Smith da forma a  

  mais indolor (m→Of). 

  (3) Jones mata Smith (m). 

  (4) Jones deve matar Smith da forma a mais indolor (Of). (2) e (3), MP 

  (5) Se Jones matar Smith da forma a mais indolor, então Jones matará a  

  Smith de forma indolor (⊢f→i).  

  (6‟) Se Jones deve matar Smith da forma mais indolor, então Jones   

  deve tanto matar Smith da forma mais indolor quanto matar Smith de  

  forma indolor (Of→(O(f&i)). Aplicando (⊢p→q⇒ ⊢Op→O(p&q) a  

  (6‟) 

 Na sentença acima, ao invés do princípio P.1 (⊢p→q⇒⊢Op→Oq) utilizamos 

P.3 (⊢p→q⇒ ⊢Op→O(p&q).  

  (7‟) Jones deve tanto matar Smith da forma a mais indolor quanto matar  

  Smith de modo indolor (O(f&i). (4) e (6‟), MP 

  (17) Jones deve matar Smith de modo indolor (Oi). 

 Em (7‟) Jones deve tanto matar Smith da forma a mais indolor quanto matar 

Smith de modo indolor a obrigação é posta sob uma conjunção (O(f&i)). E o passo (17) 

foi obtido pela distribuição da obrigação sobre as expressões que fazem parte da 
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conjunção (Of&Oi). Isto é, se Jones deve tanto matar a Smith da forma a mais indolor 

indolor quanto matar Smith de modo indolor, então Jones deve matar Smith de modo 

indolor. Este passo inferencial: (O(f&i)→Oi) é um teorema do SDL: 

 

 

 ⊢O(p&q)→(Op&Oq) 

1. O(p&q)    Hipótese 

2. (p&q)→q   tautologia 

3. O(p&q)→Op  2 RC 

4. Oq    1,3 MP 

5. (p&q)→Oq  tautologia 

6. O(p&q)→Op  5 RC 

7. Op    1,6 MP 

8. Op&Oq   4,5 i& 

9. O (p&q)→(Op&Oq) 1-8 RPC 

 

 Novamente, portanto, mesmo assumindo P.3 de Goble, (1) e (17) são claramente 

contraditórias.  

 O mesmo procedimento usado aqui pode estender-se ao paradoxo da atuação 

em Soweto, o paradoxo do bom samaritano de Castañeda (1981, p.52) e o paradoxo de 

Forrester (1984, p.194-195). A seguir mostramos a ineficácia de P.3 na solução do 

paradoxo de Forrester: 

  (18) É obrigatório que Smith não mate Jones (O~a). 

(19) Se Smith matar Jones, é obrigatório que Smith mate Jones de modo 

indolor (a→Oi).  

  (20) Smith mata Jones (a). 

  (21) É obrigatório que Smith mate Jones de modo indolor (Oi).   

  (18) e (19), MP 

  (22) Se Smith matar Jones de modo indolor, então Smith matará a   

  Jones ⊢(i→a).  

  (23) ⊢(p→q) ⇒⊢(Op→O(p&q) (princípio P.3 de Goble) 
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  (24‟) Se é obrigatório que Smith mate Jones de modo indolor, então é  

  obrigatório tanto que Smith mate Jones de modo indolor quanto que  

  Smith mate Jones (Oi→O(i&a). (22) e (23), MP 

(25‟) É obrigatório tanto que Smith mate Jones de modo indolor 

 quanto que Smith mate Jones (O(i&a)). (21) e (24), MP 

  (26) ⊢(O(p&q)→(Op&Oq)) teorema de SDL 

  (27) É obrigatório que Smith mate a Jones de modo indolor e é   

  Obrigatório que Smith mate a Jones. (Oi&Oa) 

  (28) É obrigatório que Smith mate a Jones. (Oa) 

  (29) É obrigatório que Smith mate a Jones e é obrigatório que Smith  

  não mate a Jones (Oa&O~a). (18) e (28), MP 

 Como evidencia (29), a substituição de P.1 (⊢p→q⇒ ⊢Op→Oq) por P.3 

(⊢p→q⇒ ⊢Op→O(p&q) não bloqueou o resultado paradoxal.  

 A estratégia de Goble funciona somente se, além da substituição de P.1 por P.3, 

nós também negarmos os teoremas ⊢O(p&q)→(Op&Oq) e ⊢(Op&Oq)→O(p&q). Tal 

alternativa, entretanto, fere nossas intuições deônticas mais primárias. Negar o princípio 

da distribuição da obrigação sobre a conjunção e a sua conversa é negar a validade de 

raciocínios como os que se seguem: 

   Se for obrigatório que João, ao dirigir, porte habilitação e use cinto de  

  segurança, então, ao dirigir, é obrigatório que João porte habilitação e é  

  obrigatório que ele use cinto de segurança. 

e 

  Se for obrigatório que Maria diga a verdade e for obrigatório que Maria  

  mantenha suas promessas, então é obrigatório que Maria diga a verdade e 

  é mantenha suas promessas. 

 A proposta de Goble funciona quando não se admite raciocínios como os 

exemplos acima. E esta é a dificuldade na aceitação de sua crítica a Castañeda. As 

consequências teóricas da substituição de P.1 por P.3 exige a negação dos teoremas: 
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⊢O(p&q)→(Op&Oq) e ⊢(Op&Oq)→O(p&q), a qual não estamos dispostos a aceitar, 

uma vez que ferem nossas intuições. 

 

 

 

 

4.3.2 Objeção ao paradoxo da apresentação em Soweto 

 Uma possibilidade de objeção ao paradoxo da atuação em Soweto de Goble 

baseia-se na teoria que Castañeda
75

 desenvolve para resolver contradições de deveres. 

Ele observa que deveres podem pertencer a âmbitos diferentes, mas também podem 

pertencer ao mesmo âmbito e ter hierarquias distintas. O exemplo a seguir ilustra o caso 

de deveres que pertencem ao mesmo âmbito, mas com hierarquias distintas (Castañeda, 

1975, p.196): 

(i) Secundus, à medida que você prometeu a Jones esperar pelo amigo 

dele, você deve esperar o amigo de Jones. 

  (ii) Mas à medida que você prometeu à sua esposa não esperar Peter e,  

  ocorre que Peter é o amigo de Jones, você não deve esperar o amigo de  

  Jones 

 O caso acima pode ser considerado uma contradição (para Secundus) entre o 

dever de esperar Peter e o dever de não esperar Peter, contudo uma análise mais 

precisa mostra que esse não é o caso. A promessa de Secundus de esperar Peter baseia-

se na amizade entre Secundus e Jones. Por outro lado, o dever de não esperar Peter, 

embora também seja uma promessa, baseia-se na relação conjugal dele com sua esposa. 

Os dois deveres, ainda que estejam no mesmo contexto de uma promessa, possuem 

níveis diferentes.  

 Entretanto há casos em que os deveres não estão no mesmo contexto ou no 

mesmo âmbito, já que há vários âmbitos de dever, por exemplo, moral, legal, 
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 Castañeda expõe em detalhes essas ideias no cap.8 do “The Structure of Morality” e no cap.7 §5 do 

“Thinking and Doing”. 



 
81 

 
 

prudencial, religioso, cultural etc. O caso do divórcio é um exemplo que mostra a 

distinção destes âmbitos: por um lado, o divórcio é permitido pela legislação brasileira, 

por outro lado, porém, não é permitido pela moral católica. Também aqui se poderia 

dizer que há uma contradição entre a permissão do divórcio e a não-permissão do 

mesmo. Mas este não é o caso, uma que o divórcio não é permitido no âmbito religioso 

ou no âmbito de uma moral específica, porém de um ponto de vista legal não há 

nenhuma proibição. 

 Usando a noção de hierarquia entre deveres no paradoxo da apresentação em 

Soweto, vemos que não há de fato um resultado paradoxal, já que o dever de não 

apresentar-se na África do Sul (Smith não deve apresentar-se na África do Sul) é um 

dever geral como retaliação às políticas de apartheid e o dever de apresentar-se em 

Soweto é um dever, não geral, mas antes, hierarquicamente inferiror. Isto é, dado o fato 

de que Smith irá apresentar-se na África do Sul, ele deve fazê-lo em Soweto. Observe 

que o dever geral não está condicionado a outro, ao passo que o dever circunstancial 

está relacionado ao fato de Smith apresentar-se na África do Sul. Assim, podemos dizer 

que o dever de não apresentar-se na África do Sul tem um nível, que podemos chamar 

de nível1 e o dever de apresentar-se em Soweto tem o nível2. O paradoxo seria evitado 

como se segue: 

(8‟) Smith não deve1 apresentar-se na África do Sul (O1~a). O dever1 é o 

dever de não apresentar-se na África do Sul. 

(9‟) Se Smith apresentar-se na África do Sul (viola o dever1), então ele 

deve2 apresentar-se em Soweto (a→O2s).  

 Aqui encontra-se a solução do paradoxo. O dever de apresentar-se em Soweto 

não está no mesmo nível do dever em (8‟). Parece correto dizer que (9‟) poderia ser 

formulado como se segue: 

  (9*) Se Smith apresentar-se na África do Sul, então ele deve2 apresentar- 

  se em Soweto (a→O2s) 

  (10‟) Smith apresentar-se-á na África do sul (a).  

  (11‟) Smith deve2 apresentar-se em Soweto (O2s). (9) e (10), MP 
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(12‟) Se Smith apresentar-se em Soweto, então se apresentará na África 

do Sul (⊢s→a).  

  (13‟) Se Smith deve2 apresentar-se em Soweto, então ele deve2  

  apresentar-se na África do sul (O2s→O2a). Aplicando (⊢(p→q)⇒  

  ⊢(Op→Oq)) a (12‟) 

 Note que o dever em (13‟) é o dever2, o que significa que o dever do antecedente 

é o mesmo que o dever no consequente. Poderíamos, é claro, utilizar o dever1, porém 

ele teria que aplicar-se tanto ao ato de apresentar-se em Soweto quanto ao ato de 

apresentar-se na África do Sul: O1s→O1a. Embora seja possível inferir a forma 

O1s→O1a, ainda assim, não podemos derivar o paradoxo porque não temos o 

antecedente O1s que permitiria, por modus ponens, concluir O1a, a qual seria 

contraditória com (8‟) Smith não deve1 apresentar-se na África do Sul (O1~a). 

  (14‟) Smith deve2 apresentar-se na África do Sul (O2a). (10‟) e (13‟), MP 

  (15‟) Smith deve2 apresentar-se na África do sul e Smith não deve1 

  apresentar-se na África do Sul (O2a&O1~a). (8) e (9), i& 

 Note que a conclusão (15‟) não é contraditória, uma vez que as obrigações 

possuem níveis diferentes. O dever1 sobrepuja o dever2. 
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Considerações finais 

 

 A proposta teórica desta pesquisa direcionou-se a um problema específico no 

amplo leque das discussões sobre lógica deôntica e sobre os paradoxos. Dado que o 

problema inicial da pesquisa eram os paradoxos, procuramos examinar uma solução não 

tanto pontual ou especificamente lógica a esta questão, mas uma solução que incluísse 

uma reflexão filosófica subjacente. Nesse sentido, a proposta de Castañeda nos pareceu 

completa, já que supõe uma teoria filosófica que distingue diferentes modos de 

copulação. 

 Para tanto, apresentamos o dilema Jörgensen como introdução ao problema da 

possibilidade de uma lógica deôntica. Embora haja uma extensa literatura sobre o tema, 

focamos nos argumentos de Castañeda, a fim de mostrar que os imperativos possuem 

relações lógicas semelhantes às relações lógicas entre as proposições. Nesse ponto, foi 

preciso elucidar os conceitos de Castañeda sobre, norma, practição e imperativo. Em 

particular, mostramos a diferença entre uma norma e um imperativo e entre uma 

practição e uma proposição. 

 Em seguida, expomos o SDL e alguns dos paradoxos gerados por ele. Isso nos 

levou diretamente ao terceiro capítulo onde apresentamos a solução de Castañeda dos 

paradoxos, a qual supõe a distinção proposição/practição, bem como sua crítica a outras 

soluções. Ainda nesse capítulo, apresentamos a extensão da teoria de Castañeda exigida 

pelo paradoxo de Forrester. Por fim, no último capítulo, analisamos a crítica de Goble à 

Castañeda e fizemos objeções a essa crítica. 

 Ressaltamos abaixo aqueles que nos parecem os elementos essenciais do 

pensamento de Castañeda tratados neste trabalho:   

 Há dois modos de copulação: uma proposicional e uma prescricional  

 Sentenças imperativas são diferentes, não só linguisticamente, mas também 

semanticamente de sentenças normativas.  Estas últimas expressam proposições 
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(contendo operadores deônticos) ao passo que as primeiras expressam 

practições. 

 Os princípios lógicos válidos para as proposições também se aplicam às 

prescrições (expressas em sentenças imperativas). 

 A distinção entre proposições e practições, aliada à tese de que os operadores 

deônticos se aplicam somente a practições, formam a base para resolver 

inúmeros paradoxos deônticos. 

 A crítica de Goble a Castañeda merece objeções como mostrado no último 

capítulo. 

 É evidente que não pretendemos esgotar as discussões sobre o assunto e menos 

ainda dizer que a solução de Castañeda é definitiva. Nossa pesquisa direcionou-se no 

sentido de analisar os pormenores da solução de Castañeda aos paradoxos, por meio da 

distinção proposição/practição, e mostrar porque ela se destaca em relação a outras. 

Mesmo assim, há questões, como por exemplo, os valores semânticos das practições e 

das normas, o lugar ontológico e metafísico destes conceitos na teoria de Castañeda, a 

discussão entre semântica do dever-ser e semântica do dever fazer não foram abordados 

neste texto.  

 Uma questão que pretendemos investigar em futuras pesquisas diz respeito à 

relação entre as practições, conteúdos do pensamento prático e expressadas por 

imperativos, e a realidade.  
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