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          A filosofia incide sobre um conjunto vastíssimo de problemas, sendo habitual dividir e 
agrupar os diversos problemas filosóficos (bem como as teorias que lhe pretendem dar 
resposta e os argumentos que as sustentam) segundo certas áreas ou disciplinas 
filosóficas. No entanto, há problemas filosóficos cujo tratamento requer o contributo das 
várias disciplinas filosóficas e mesmo de disciplinas não filosóficas. É o caso da filosofia da 
acção, que abordaremos neste capítulo.  
          A filosofia da acção conheceu um acentuado desenvolvimento no último século 
graças ao trabalho de filósofos contemporâneos como Elizabeth Anscombe, Donald 
Davidson ou Alfred Mele, se bem que filósofos tão antigos como Platão e Aristóteles 
tivessem já dedicado a sua atenção aos problemas filosóficos envolvidos na acção 
humana. 
 
1. Um objectivo da filosofia da acção 
 
          Um dos objectivos da filosofia da acção é o de explicar a acção humana. Mas, o que 
há para explicar? Todos os seres humanos são chamados, em algum momento da sua 
vida, a dar explicações sobre as suas acções. Os agentes referem as suas crenças, os 
seus motivos, as suas intenções, os seus desejos. O que as pessoas fazem de forma 
instintiva no seu quotidiano — explicar as suas acções — é motivo de interesse para os 
filósofos da acção. Na filosofia da acção é habitual proceder-se a uma análise das frases 
através das quais os agentes descrevem e explicam o que fazem. A essas frases chama-se 
«frases de acção». 
          As frases de acção têm um interesse especial por permitirem confrontar-nos com o 
velhíssimo preconceito que temos acerca de nós próprios: o de que somos seres 
inteligentes e racionais. A um ser inteligente não se exige que aja apenas segundo instintos 
e apetites momentâneos. Se é inteligente, deve ter consciência das razões pelas quais faz 
o que faz e deve poder comunicar essas razões. É por isto que nos dizemos «racionais» e 
que gostamos de nos imaginar superiores, nesse aspecto, às galinhas, às ervas daninhas e 
aos calhaus.  
          O filósofo da acção constrói teorias que procuram interpretar a acção à luz do 
pressuposto da racionalidade do ser humano. Este pressuposto não implica que todas as 
acções humanas sejam racionais. Algumas acções parecem mesmo ser irracionais. Ora, o 
filósofo faz um esforço suplementar e sistemático para compreender se aquilo que às vezes 
parece ser irracional o é efectivamente, ou se é ainda possível ser melhor explicado e 
integrado numa concepção mais alargada do ser humano que mantenha intocado o 
pressuposto da inteligência e da racionalidade. Basicamente, o filósofo da acção confronta-
se com o seguinte: se somos racionais, como explicar que façamos coisas como drogarmo-
nos e conduzirmos fora de mão, que parecem actos irracionais? Ou será que há alguma 
maneira de interpretarmos o consumo de estupefacientes e a condução suicida como actos 
racionais? 
 
2. Intenções e causas 
 
          A tese segundo a qual uma acção é um acontecimento intencional convida-nos a 
admitir que um acontecimento exige a presença de seres capazes de intenções, como os 
seres humanos. Mas o que é uma intenção?  
          As intenções dos agentes incluem crenças e desejos. Se um acontecimento foi 
intencionalmente causado por um agente, é de supor que esse agente possuía o desejo de 
produzir certos efeitos; e é de supor que esse agente tinha a crença de que aquele acto era 



aquele que melhor poderia produzir os resultados desejados. Imagina que o Zé se atira 
sobre outra pessoa e a magoa. Não pareceria adequado dizermos que o Zé tinha a 
intenção de magoar se soubéssemos que ele não tinha o desejo de magoar, ou se 
soubéssemos que ele não acreditava que a sua acção lhe permitiria causar alguma dor a 
terceiros. 
          Chama-se «teorias causais da acção» às teorias que defendem que as intenções 
têm um papel causal nas acções, isto é, são causas destas. Estas teorias defendem que: (i) 
o que determina que um acontecimento seja considerado uma acção é o modo como é 
causado; (ii) as causas da acção são estados mentais e psicológicos como desejos e 
crenças. 
 
3. Acrasia 
 
          Nesta parte apresentarei um fenómeno comportamental humano que é visto como 
um importante desafio ao pressuposto da racionalidade humana. Neste pressuposto está 
implicada a ideia de que o comportamento humano é baseado em razões, para além dos 
apetites momentâneos ou em vez do instinto. Um comportamento baseado em razões é um 
comportamento consciente e intencional, em que os agentes estão cientes das 
possibilidades de agir, das consequências das suas acções e dos desejos e das crenças 
que as motivam. 
          Este pressuposto não exige que os seres humanos sejam inteiramente racionais em 
todos os momentos, mas apenas que lhes seja possível dar conta das razões por que 
agem como agem e que isto seja um traço dominante do seu comportamento. 
 
          Chama-se «acrasia» ao fenómeno da falta de força de vontade. Um agente tem falta 
de força de vontade se tiver o desejo de produzir um certo efeito e tiver a crença de que 
uma dada acção é a melhor forma de produzir esse efeito e, no entanto, não realizar a 
acção com a qual obteria o efeito desejado. 
          Suponhamos que desejas entrar na universidade e que acreditas que estudar 
arduamente é o melhor caminho para conseguir o que desejas. Se admitirmos que os seres 
humanos são racionais e visto que és um ser humano, qual é a única coisa que é racional 
fazeres? Estudar arduamente, claro. Que dizer se não o fizeres? Que tens falta de força de 
vontade. Que sofres de acrasia. Não sendo uma doença, é um fenómeno que intrigou os 
filósofos desde a antiguidade, porque viola uma das formas mais primárias de 
racionalidade. Como poderemos explicar o fenómeno da acrasia? 
           Aristóteles foi um dos filósofos que reflectiu sobre a acrasia. Pensou que a 
explicação das acções irracionais (de que as acções acráticas são um caso exemplar) só 
poderia ser feita se dispusesse de um modelo de explicação de acções racionais. E no seu 
livro Ética Nicomaqueia apresentou um modelo explicativo, conhecido como «silogismo 
prático», que consiste no modelo de raciocínio que quaisquer agentes maximamente 
racionais fariam tendo em vista eleger as suas acções: 
 

1. O agente S tem o desejo de produzir o efeito E. 
2. S tem a crença de que fazer a acção A é o melhor a fazer para alcançar E. 
3. S faz A. 

 
          Neste modelo de raciocínio prático, 1. e 2. são as premissas, 3. é a conclusão. A 
primeira premissa é a premissa do desejo; a segunda, é a premissa da crença. A 
conclusão, que deve logicamente seguir-se das premissas e que deve ser justificada por 
estas, enuncia a acção escolhida. Se um qualquer agente tiver simultaneamente um certo 
desejo e uma dada crença, a acção maximamente racional será a que melhor satisfaz o 
seu desejo, dada a sua crença. 
          Mas como explicar os casos em que os agentes dizem ter um desejo e uma crença 
e, no entanto, agem contra tal desejo ou tal crença, parecendo ser irracionais? Um dos 



exemplos mais referidos é o fumar compulsivo. Aquele que fuma, contra o seu desejo de 
não fumar, sofre de acrasia: 
 

1. O António tem o desejo de ser saudável 
2. O António acredita que o melhor que tem a fazer para ser saudável é não fumar. 
3. O António fuma 

 
          É surpreendente que António faça 3., dado que diz ter o desejo 1. e a crença 2. 
Diríamos ser um caso óbvio de fraqueza de vontade, de irracionalidade. Mas a frequência 
com que nos deparamos com casos deste tipo não é compatível com a racionalidade 
atribuída aos seres humanos. Demonstrará a acrasia que somos seres irracionais? 
          Talvez não. Muitos filósofos pensaram sobre o modelo proporcionado pelo silogismo 
prático e concluíram que é uma teoria explicativa insuficiente. Há alguns pontos de vista 
sob os quais, apesar de o António ter agido como agiu, o podemos ainda considerar 
racional. 
          Primeiro: talvez o António não tenha realmente o desejo de ser saudável e esteja 
enganado sobre os desejos que pensa ter. Ou talvez o António tenha o desejo que diz ter, 
mas não tenha reparado que tem outros desejos ainda mais fortes do que o de ser 
saudável. 
          Segundo: talvez a crença do António esteja errada. Talvez haja outra maneira, outra 
acção, que seja melhor para alcançar uma vida saudável. Fazer desporto e comer com 
moderação, por exemplo. Ou talvez o António não acredite muito naquilo que diz. 
          Terceiro: e será que o António ponderou realmente a sua acção? Por que teremos de 
aceitar a ideia de que cada acção humana deverá ser precedida de um raciocínio e daquele 
tipo? 
          O silogismo prático não tem como exibir os desejos ou as crenças que podem estar 
em competição na base de uma acção acrática. Por isso, pode acontecer que uma acção 
aparentemente acrática, afinal não o seja. Nesse caso, o António pode estar enganado mas 
não está a ser irracional. 
          Nota que estas insuficiências do silogismo prático não o refutam decisivamente como 
modelo explicativo da acção humana. Apenas nos chamam a atenção para o seguinte: o 
modelo do silogismo prático exige a verdade das premissas. Se alguma das premissas for 
falsa, teremos de nos abster de ajuizar sobre a racionalidade da acção considerada. Ora, 
acontece que nem sempre é claro se as premissas são verdadeiras. Portanto, a avaliação 
das acções humanas à luz da doutrina do silogismo prático pode ser falível. 
          As considerações filosóficas sobre o valor de uma ou de outra teoria explicativa da 
acção não iludem, porém, a existência de numerosas situações em que os seres humanos 
agem irracionalmente, pelo menos do ponto de vista da psicologia popular. Os próprios 
agentes – nós – admitem-no frequentemente. A questão, então, passa a ser esta: qual é o 
grau de irracionalidade que é tolerável num ser que se diz «racional»? Terá a racionalidade 
de ser uma questão de «tudo ou nada»? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


