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(FCSH
- UNL).Ensinanasáreasda Filosofia
Antiga,Lógicae Filosofiada
Linguagem.É autor de A verdodede um ponto de vista lógico-semântico
(Lisboa,FCT/FCG,)
bem como de numerososartigos.Traduziue comentou as Cotegoriasde Aristóteles(Porto Editora 1995). É actualmente
Presidente
da Sociedade
Portuguesa
de Filosofia.

Sofia vìgue,r1 Srr.n. Cadilha- o Ricardochegouà filosofiacon" a partir da filosofiaantiga - será que nos pode
temporâneada acção
explicartal trajecto?Ele é interessantepara se concebero que está em
causana filosofiada acçãode uma forma mais ampla,relativamenteaos
debatesda filosofiaanalíticacontemporânea.
A acrasiafoi um importante
tema de articulaçãoparasi, não foi?
RicardoSantos- Foiesseo trajecto,é verdade.Uma parteda explicação prende-secom as contingências
da vida. Em 1997, quando fui
seleccionado
no primeiroconcursoque o Institutode Filosofiada Linguagem(da Universidade
Novade Lisboa)lançouparacontratarinvestigadores- uma coisainéditana Filosofiaem Portugal,naquelaaltura-,
eu tinha acabadode escreveruma tese de mestradosobreo problema
da acrasiana éticade Aristóteles,
uma tese muito centradana interpre-
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tação do famoso capítuloVll.3 da Ética o Nicómoco,onde Aristóteles,
perantea tese socráticade que não existeacrasia,mas somenteignorância,respondede um modo que os comentadores
achavamtão surpreendenteque diziam ser inconsistente
com tudo o resto que ele
escreveuacercado assunto(CookWilson,num livro de 1879,defendeu
que Aristótelesnão é o autor do capítulo;e DavidRoss,em 1923,disse
que, embora o capítuloseja de Aristóteles,a posiçãodefendidanão é
dele). Além disso, também já tinha publicadoa minha tradução e
comentáriodasCategoriosde Aristóteles(Porto Editora,1995).Mas, na
preparaçãoda tese, tive os meus primeiroscontactoscom essa nova
disciplina
de Filosofia
da Acçãoque surgirano âmbitoda filosofiaanalítica. Nos trabalhossobreAristótelesmultiplicavam-se
as referênciasao
famosoartigode DonaldDavidson,
"How is Weaknessof the Will Possible?" (1970).Esteartigo estavapublicadona colectâneade Davidson,
Essayson Actions ond Events(Oxford,1980),e euÉconsçgui
comprar o
livro. Lembro-meque, na primeira leitura do artigo, houve uma frase
que me intrigou:é uma nota em que ele censuraos outrosfilósofospor
não reconheceremque a acrasiaé um problemade filosofiada acçãoe
não um problemade filosofiamoral.Eu nuncatinha ouvidofalar desta
distinçãoe por issofiqueiperplexo.Mas a ideiaentendia-se
bem: na sua
forma maisgeral,o problemada acrasiaé moralmenteneutro,pois diz
respeitoa um desalinhamento
entre o que o agentejulga que seria
melhor fazer numa dada situaçãoe aquilo que ele faz realmente,de
modo voluntárioou intencional- e pouca importa se aquelejuízo é
moralmentecorrectoou não.Então,as minhasleiturasnessaépocaiam
seguindouma via dupla: lia coisasque me ajudavama compreender
como pensavaAristótelese também coisasque me ajudavama compreender,de um modo mais independentee com recursosque excediam o que era dado por Aristóteles,o próprio fenómenodo agir intencionale do agir contrao nossoprópriomelhorjuízo.Na filosofiaanglo-americanahá um trânsitofácil entre filosofiaantigae filosofiaanalítica
contemporânea
e, por isso,fui naturalmentelevadoa ler autorescomo
Anscombe,Hare, Maclntyre, Nussbaum,David Pears, David Wiggins,
Alfred Mele. Mas é justo que mencioneum livro em particular,que fez
uma grande diferença:Aristotle'sPhilosophyof Actionde DavidCharles
(Oxford,1984).Erasem dúvidao livro mais difícilde toda a bibliografia
que tinha, exibindoum grau de sofisticação
conceptualmuito superior
ao habitual.Nessaobra,Charlesdiscutelongamentea acrasia(e defende uma posiçãoque se aproximabastanteda que me parecemais cor-
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recta),mas enquadrao tratamentodessetema numa teoria geral da
do
da racionalidade,
acção,que vai desdea ontologiaaté à discussão
prático,da causalidade
e dos diferentesníveisde explicaconhecimento
é a forma como Charlespõe as
ção da acção.E o mais surpreendente
ideiasaristotélicas
acercadestesassuntosem confrontodirectocom as
ideiasde autorescontemporâneos
como G. H. von Wright,Davidsonou
Alvin Goldman.Entendereste livro pareceu-meum desafioque realmentevaliaa pena.
Bem, então,tinha acabadohá mesesa tese de mestradoquando
entrei para o lnstituto de Filosofiada Linguagem,para me dedicara
Tinha de me integrarnum projectoque
tempo inteiro à investigação.
os conestavaentão a arrancarno Instituto,onde iriam ser analisados
- e um delesera Davidson(os
tributosde seisfilósofoscontemporâneos
Com a
restanteseram Wittgenstein,
Quine,Kripke,Searlee Habermas).
preparação
que trazia,é claroque me ofereciparatratar da filosofiada
acçãode Davidson.E, para não perdera embalagem,comeceiexactamente pela acrasia.Mas,depois,acabeipor colaborartambém noutras
áreas- como a teoriada decisão,a filosofiada mentee a semânticadas
línguasnaturais- e dediquei-me
tambémàs obrasde Quinee de Kripke.
Aliás,quatro anos maistarde estavaa defenderuma tese de doutoramento sobreo significadofilosóficoda teoria da verdadede Tarski.
Sofia Miguens e SusanaCadilha- Tem trabalhadobastantesobre
DonaldDavidson,focandoquestõesde filosofiada linguageme teoriasda
verdade,e não eÍtlusivamentea filosofiada acção.Mas pensandoem
o que há de
Davidsonenquantofilósofo da acção,como caracterizaria
específicono seu pensamentorelativamenteao debate sobre a acrasia
que vem da filosofiaantiga?Diriaque a inovação,ou a especificidade,
da
abordagemdavidsonianatem a ver com a forma de conceberdesejoe
juízos?Estásatisfeitocom a soluçãopropostapor Davidson,apesarde
algumasfalhasque se podeapontar-lhe?
RicardoSantos- A respeitoda acrasia,a primeira contribuição
do próprio problema.Ele
importantede Davidsonfoi na clarificação
formuloua seguintedefiniçãode acçãoacrática:Ao fazerx, uma pessoa
age acraticamentese e somentese (o) faz x intencionalmente,(b) acredita que existeuma acçãoalternativay que pode fazere (c) julga que,
consideradas
todasas coisas,seriamelhorfazery do que fazerx. Portano agenteacreditaque tem de fazeruma escolha
to, num casode acrasia,
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entre dois génerosde acção:mentir ou dizer a verdade,pagaro que
deveou comprarum livrocom essedinheiro,etc. É naturalque o agente
tenha razõesque favorecemque faça uma coisae também razõesque
favorecemque façaa outra.Porisso,ele tem de confrontaressasrazões
umascom as outras,avaliaro seu pesorelativo,etc.,até chegara uma
conclusão,
aquiloa que chamamosum "melhorjuízo", um juízodo género
"Tendoem contatodasas considerações
relevantes,
é melhorque eu faça
y''. Num casode acrasia,o agentechegaa um juízodestese, no entanto,
faz antesx. E o aspectocrucialé este: a sua acçãoé livre e intencional,
nada nem ninguémo força a agir dessemodo. Como diz Aristóteles,
o
acráticoage "com conhecimentodaquiloque faz e do fim para que o faz"
(FN 1152a16).Ora, o problematem precisamente
origem no carácter
que
intencionalda acçãoacrática.lssoobrigaa
a explicaçãodessaacção
maisgeralda acçãointencional.
O que é
sejaconsistente
com a explicação
uma acçãointencional?
Pareceque todostemosUmatendênciaparapensar no agir intencionalde uma maneiraque, se estivessecorrecta,teria
que a acrasianão é possível
aparentemente
como consequência
- precisamente a consequênciaque Sócrates,para surpresade muita gente,
que, supostamente,
tirou. Davidsonformulouum par de princípios
condensariamo que é essencialnessamaneiraintuitivade concebera acção
intencional.Sem entrar nos pormenores,digamosque a ideia é que,
quandoalguémfaz algo intencionalmente,
essapessoafaz aquilo que
julga
quere que
que tem e dos princípios
que
serbom à luzdosobjectivos
aceita.Por isso,quandoa pessoaenfrentauma escolhaentre x e y e faz
que ela faz aquiloque maisquer e
uma delasintencionalmente,
dir-se-ia
julga
que
ser melhor. Dito de outro modo: parececonstitutivode uma
acçãointencionalser uma acçãointernamenteracional,quer dizer,uma
(ou racionalmente
pelosestados
acçãoque é 'racionalizada'
explicável)
próprio
mentais- como as crençase os desejos- do
agente.Daíque haja
dificuldadeem integraras acçõesacráticas,na medidaem que estassão,
ao mesmotempo,intencionais
irracionais.
e (internamente)
A soluçãopropostapor Davidsonestávinculadaà sua recuperação
da chamada"teoriacausalda acção"- a tesede que "as razõessãocausas",ou seja,que quandoalguémfaz algo intencionalmente,
as razões
porqueo faz são aquiloque causaa acção.Estatese tradicional(aceite
por Aristótelese muitos outros) tinha sido negadapor Wittgensteine
por algunsdos seusalunos,e Davidsoncomeçoua suacarreirafilosófica
(bastantetardiamente)defendendoa teoria causal.Numa acçãointencional,o agentetem uma razãopara fazero que faz e fá-lo por causa
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que estarelaçãoentre razãoe acção
dessarazão- e Davidsonconsidera
uma relaçãode explicaçãoracionale uma relação
é simultaneamente
causal.A razãoque explicae causaa acçãopode incluirum "melhor
juízo" (um juízo que resumea ponderaçãode todas as considerações
relevantes),
mas pode também não incluirtanto: muitasvezes,agimos
prima faciel, juícom baseapenasem juízosparciais(de desejabilidade
que fazertal coisaseriabom devidoa uma
zosque dizemsimplesmente
Precisamente,
a acçãoacráticatem na sua baseum
certaconsideração.
de modo semelhantea
dessesjuízosparciais(e, por isso,ela é explicável
mas,ao mesmotempo, ela é contráriaao
outrasacçõesintencionais);
"mefhor juízo" do agente.Davidsonatribui ao acráticodois juízosem
conflito.Porém,devidoà sua diferentenatureza,não há estritamente
contradição
entre eles:o juízoque diz que é melhorfazerytem em conta todas as considerações
relevantes,
enquantoo juízo que diz que é
melhorfazerx tem em contaapenasalgumaou algumasconsiderações
isoladas.O que temos de explicar,na acrasia,não é porque é que o
agentefez x - issoé fácil,e faz-seindicandoo que podemoschamara
"razãoacrática".O que precisade ser explicadoé porqueé que ele não
seguiuo seu melhorjuízo.Se não fosseparaseremseguidos,
os melhojuízos
que
gera)
(e
processo
os
não serviriampara
res
o
deliberativo
exige de nós que sigamosos
nada. Davidsondiz que a racionalidade
nossosmelhoresjuízos- e é issoque o acráticonão faz. Porquê?Por
exactacausada tal razãoacrática.A soluçãode Davidsonconcentra-se
ponto,
violação
da
mente neste
da relaçãoentre a razãoacráticae a
exigênciaracionalde agir segundoo nossomelhorjuízo: ele diz que,
nestecaso,a relaçãoé causal,mas não racional.A razãoacráticacausa
(por exemplo,compraro livroem vez de
duascoisas- a acçãorealizada
pagara dívida)e a desconsideração
do princípioracional-, massó explia primeiradelas.Poiso interesseem ler
ca ou torna compreensível
aquelelivro,por exemplo,não é uma razãoparanão seguirmoso nosso
melhor juízo, ainda que naquelecaso tenha provocadoexactamente
esseefeito. Paraexplicaresta aparenteanomaliade haver uma causa
mentalque não forneceuma razãoparaaquiloque causa,Davidsondiz
entãoque a mente do acráticoestádivididaem duaspartesque funcionam comose fossemduasmentesdistintas.
De facto, esta soluçãopropostapor Davidsonnão me satisfaz.Fico
com a impressãode que o problemanão foi realmenteresolvido,que o
fenómenonão está ainda explicado.A descriçãoque Davidsonfaz da
poucorealista,achoque ele mentaldo acráticoparece-me
experiência
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- exageraa racionalidade
do agente.lssoé desdelogo
tal como Sócrates
visívelno facto de ele aceitarum princípioque diz o seguinte:se um
agentejulga que seriamelhorfazerx do que fazery, então esseagente
quer fazerx mais do que quer fazer y. Ora,isto poderáestar correcto
para um agente racionalideal,mas nós não somos assim:por vezes,
jufgamosque seria melhor fazet x, mas gueremosmais fazer y. Ou,
e outras
formasde querer- umasmaisracionalizadas
então,há diversas
mais elementares- e o princípiopoderáser correctopara umas,mas
não paraoutras.Julgotambémque Davidsontem uma concepçãoinflacionadada acçãointencional- como acçãoexplicávelpor um conjunto
(desejos,
de atitudesproposicionais
crenças,intenções)à luz das quais
'a
surge
como
razoável
ou
como
coisaque tem de ser feita para
ela
quem tem tais crençase desejos'.Essaé uma descriçãoplausívelda
maduro e
acção intencionalde um agente adulto, psicologicamente
cujasemoçõesestão bem integradascom o seu pensamentoprático.
Mas é plausívelsuporgue hajajá acçãointencioóalem níveisinferiores
prende-secom o holisde desenvolvimento.
O problema,em Davidson,
mo: ele defendeo holismodo mental,tal como, a respeitoda linguagem,defendeo holismosemântico(segundoo qualo significado
de uma
frasedependedas suasrelaçõescom as outrasfrasesda mesmalinguagem). E o holismoa respeitode uma capacidade
complexaconcilia-se
mal com a compreensão
da aquisiçãoprogressiva
das sub-capacidades
que a constituem.No casoda linguagemissoé talvezmaisclaro:as concepçõesholistas(sobretudose forem radicais)têm dificuldadeem
entender a aquisiçãoprogressivade linguagemefectuadapor uma
para descrevero produto final dessa
criança,estandomais habilitadas
aprendizagem.
Davidsonrecusa-se
a atribuirintencionalidade
ao comportamentode quaisqueranimais(não-humanos)
e julgo que teria difisurgeno desenvolviculdadeem dizer onde é que a intencionalidade
mento de uma criança.Ora, é possívelque a acçãoacráticatípicaseja
intencionalnum sentidomínimode acçãointencional-um sentidoque
requerapenasque o agentesabeo que faz e faz o que quer, mas em
que este'quere/ pode não estarestruturadoem atitudesproposicionais
completas.Por fim, não descartoa ideia de mente dividida- a qual
-,
começoua ser usadaparaentendera acrasiapor Platãoe Aristóteles
mas criticoo facto de Davidsonencararas duasestruturascomo sendo,
resulcadauma delas,perfeitamente
racional:comose a irracionalidade
tasseapenasde elasseremmentesdo mesmoagente.
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Sofia Miguens e SusanaCadilha- Considera-se
um crente ou um
céptico,no que diz respeitoà possibilidade
de existiremacçõesacráticas?
VamosconsiderarAristótelese Davidson:sendoamboscrentesquanto a
essapossibilidade,
o Ricardodiria que está mais próximo da concepção
aristotélica(de acordocom a qual nosagentesacráticoshá como que uma
luta entre razãoe desejo,entre o que os agentessabem/conhecem
eo
que eles desejam,sendo que é o que desejamque leva vantagem),ou
diria antes que está mais próximo da soluçãodavidsoniana(de acordo
com a qual o que estápatentenosagentesacráticosé um tipo de inconsistênciainternaque se traduzno facto de as "razõesacráticas",chamemos-lhesassim,suplantaremo princípioda continência,apesarde não constituírem razãosuficienteparatal)?

RicardoSantos- É evidenteque existemacçõesacráticas.A acrasia
é um fenómenoreal, infelizmente.
Os prejuízosque daí nos advêm só
são recompensados
nalgumamedida,pelo menos para nós filósofos,
porqueganhamosum problemateóricoque tem mostradoao longodo
tempo comoé difícilde compreender
e rico nassuasimplicações.
Aristótelese Davidsonsão,de facto,doispensadores
fundamentais
a respeito
propostapor Davidda acrasia.Já disseanteso que achoda explicação
son.Quantoa Aristóteles,
ele escreveumuito acercada acrasia- e também acercada qualidadecontrária,a chamada"continência"(o termo
gregoé enkrateio),que é a capacidade
de uma pessoase controlara si
própriaou de doryrinaros seusapetitesexcessívos
- e não é possível
concordarcom tudo. Há,sem dúvida,coisasmuito interessantes
no que
ele escreveuacercado assunto,como por exemploquando aponta a
percepçãodo tempo como um elementonecessário
na acrasiaou quanque
propriamente
do afirma
a continêncianão é
uma virtude, pois o
indivíduoque se controlatem apetitesexcessivos,
o que significaque as
suasemoçõese os seusjuízosde valornão estãoem harmonia.Mas,por
outro lado, devo dizer que me pareceque Aristótelesnão deu muita
importâncíaao problemaque hoje, no seguimentode Davidson,nós
mais discutimos,que é o problemada possibilidodeda acçãoacrática.
Paraele,a existência
de acrasiaera uma evidênciabásica,que haviaque
respeitar.A heterodoxia
ou o paradoxosocrático- de que "ninguémage
mal voluntariamente,
masapenaspor ignorância"
- não o impressionou
principais
muito. Precisamente,
na minhaopinião,uma dasdificuldades
na interpretaçãodo capítuloE^/Vll 3 tem origem no facto de muitos
comentadores
terem tentadoler o texto como se fosseuma respostaao
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problemada possibilidade
da acrasia.Quando,na realidade,
o que Aristótelesaí discuteé a questãodo saberdo acrático.O sensocomum diz
que o acráticosabeque o que faz é mau; mas,no diálogoplatónicoProtágoras,Sócratesargumentaque essaopiniãoimplicauma desvaloriza(eprstémê\,
querdizer,implido poderdo conhecimento
ção inaceitável
ca aceitarque pode dar-seo casode o conhecimento(que é conhecijuntamentecom
mento do bem e do mal)estarna almade uma pessoa,
outros estadosmentais,e não ser ele "o senhorda casa".Foi a este
(talvezporqueele própriodefenargumentoque Arístóteles
foi sensível
de uma posiçãosemelhantea respeitoda phronêsis,
da inteligência
ou
sabedoriaprática:quem é phronimosnão cai na acrasia)e ao problema
por ele colocado,que é o seguinte:se o acráticosabeque age mal, mas
não podeter conhecimento,
entãoque génerode "saber",ou que género de juízo correcto,é esseque ele tem e contrariamente
ao qual age?
Esteé que é o problemaque Aristótelesdiscuteem EN Vll 3, e não o
problemada possibilidade
da acrasia.Mas durantemuito tempo tentaram forçaro texto a responderao problemaque nos interessaa nós,e
isso aconteciatambém na própriatradução.E aindavai acontecendo,
aliás.Por exemplo,nas últimaslinhasdo capítulo,Aristótelesdá por
terminadaa discussão,
considerando
ter mostrado"em que sentidoé
possívelsaber (pôs eidota endekhetailquando se age acraticamente".
Pela recente tradução portuguesada Ética o Nicómaco,no entanto, o
que Aristótelesdiria ao fecharo capítuloé que mostrou"como é possível perdero domíniode si,sabendo".
Ora,colocadaa questãoa respeitodo saberou não saberdo acrático, o que Aristótelesentão faz é explorardistinçõesrelevantes- entre
conhecimentoactuale potencial,entre conhecimento
universale particular - que lhe permitirão,no final, reconciliara opinião comum ("o
acráticosabe")com a tesesocrática("o acráticonão sabe").Estedado é
sólido,portanto:Aristótelesatribuiao agenteacráticouma falha cognitiva, uma forma de "ignorância".
que
Estafalhaafectaum conhecimento
o acráticotem,mas que, no momentoem que age,não uso,nem poderia usar.Estaincapacidade
que se tem é temde usarum conhecimento
poráriae é causadapelosapetitesou outrasemoçõesfortes que o acrático experimentaem si; uma vez satisfeitoo desejo,ele recuperaesse
conhecimento.Além disso,Aristótelesconsideraque o acráticoaté
pode,ao mesmotempo que erra,dizercoisasmuito sensatasacercado
erro que cometee das razõesparanão o fazer;nissoele é comparávela
um indivíduoque, apesarde estar a dormir ou embriagado,enuncia
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toda a cadeiade uma demonstração
de algumteoremaou comparável
a
que
para
um estudante
faz exercíciosde verbalização
decorar uma
matériaque aindanão entendeu:as palavras
sãosábias,mas não o indivíduoque as profere.Por outro lado,o conhecimento
relevanteé complexoe incluiitens universais
e itensparticulares,
bem como itensque
são"acercado agente"e outrosque são"acercado objecto(da acção)",
e a ignorânciaacráticanão tem de os afectartodos do mesmo modo.
Aristótelespensaque, quandose encontraemocionalmenteafectado,o
acráticosofre uma falha cognitivatemporáriaque tem por objecto "a
prático),que é um juízode tipo perúltimapremissa"(do seu raciocínio
ceptivoa respeitode algumacoisaparticular.
preciVoltandoà vossapergunta:eu adiroà concepçãoaristotélica
samentena medidaem que ela representaa acrasiacomo envolvendo
julgaram
um conflitoentre razãoe desejo.Mas muitos comentadores
que Aristóteles,
que
premissa,
ao dizer
o acráticoignoraa última
estaria
a ser infiel a essaconcepção.Pois,se assimfosse,o acráticonão chegaria sequera concluiro "bom silogismo"e não haveriaconflitogenuíno,
uma vez que o elemento racionalse encontrariaanulado,deixando
assimo terreno livre paraque o desejoassumao comando.lsto é uma
má interpretação.Em geral, os comentadorestêm dificuldadeem
entenderporqueé que Aristótelesteve necessidade
de aceitarque há
juntar
ignorância
na acçãoacrática.Se
a istoo facto de elesleremo texto à procurade uma respostaparao problemada possibilidade
da acrasia, é fácil ver como se gera o equívoco:a ignorânciaseria a explicação
paraestapossibilidade,
quer dizer,tal comoSócrates,
Aristóaristotélica
telesjulgariaque a acrasiasó é possívelporque,no momento em que
erra, o acráticonão saberealmente,no sentidomais completodo termo, que o que faz é errado;se ele o soubesse,
não o faria.Destemodo,
essencialmente
intelectualista,
a posiçãode Aristótelespermaneceria
na acrasia,o conhecisalvaguardando
a supremaciado conhecimento:
mento não é realmentevencidopelo prazer,pois o conhecimentosimplesmentenão estálá de formacompleta.Mas estateseé insustentável,
pois Aristótelesafirma claramenteque a ignorânciaacráticaé causodo
pelos apetites excessivosdo agente.
Parase entenderporqueé que Aristóteles
viu necessidade
de postular ignorânciana acrasia,é importanteconsiderarque ele pensaque
na acrasiahá um erro de percepção.
mal as coiO acráticopercepciona
sas,não as vê como elassão,sofre uma espéciede ilusão.A ilusãodo
acráticoconsisteem ver como boascoisasque são apenasagradáveis,
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que lhe dão prazer.Na medidaem que as vê como boas,ele deseja-as.
Mas ele sabeque elas não são boas,mesmoquandolhe parecemtais.
Aristótelesdescreveestegénerode experiênciaem diversostextos: uma
coisaparece-nos
de um certo modo ao mesmotempo que sabemosque
não é dessemodo. Enquantoeste saberse mantiveractivo,as falsas
aparências
não nos enganam:apesarde estarmossujeitosa elas,não as
aceitamos,não acreditamosnelas.Numa passagemdo De insomniis
(Sobreos sonhosl,é dado o exemplo de alguém que vê dois objectos,
mas não acreditaque sejamdois,pois sabeque o seu olho está a ser
pressionadopor um dedo. Outro exemploé o de alguémque está a
sonharcom Corisco,mas,ao mesmotempo,há algodentrodele que lhe
diz que é apenasum sonhoe, por isso,ele não acreditano sonhoque
estáa ter. A experiência
do acráticoé semelhantea estas- e parece-me
naturaldescrevê-lacomo um conflito.A funçãoda ignorânciana acrasia
é então clara:é pela incapacitação
do conhecimento- quer dizer:da
percepçãocorrectadas coisascomo elassão- qüe as falsasaparências
ganhamcredibilidade,
levandoo acráticoa aceitá-las
e a acreditarpor
um tempo que aquelascoisassão realmenteboas,tornando assimo
desejopor elas maisforte e decisivo.É destaconcepçãoaristotélicaque
eu diriaque estoupróximo.
SofiaMiguense SusanaCadilha- É mistótelesquem primeiroapresenta a concepçãode 'silogismoprático' de acordocom a qual há uma
relaçãodedutiva entre deseioe crença,por um lado, e a acção,por outro
- sendoa própriaacçãoa conclusãodo silogismoou do raciocínio.Mas,se
é assim,como pode haver então espaçopara a acçãoacráticaem Aristóteles? Devemospensarnuma outra definiçãopara acçãoacráticaque não
seja'aquelaacçãoque não estáde acordocom a crençado agenteacerca
de qual é a melhorforma de agir'?
RicardoSantos- Não achoque a ideiasegundoa qual a conclusão
do silogismopráticoé uma acçãoe não uma proposiçãoseja uma tese
aristotélica.
Trata-sede uma questãocontroversa
nos estudosaristotélicos,poishá evidênciatextualem apoiode ambosos lados.No capítulo7
do De Motu Animaliumpodemosler: "Que a acçãoé a conclusão,issoé
claro" (7OIa22-231.
Mas também existemoutros textos onde parece
que
evidente
Aristótelesreconheceque tirar a conclusãoque se segue
das premissas
e agirde acordocom essaconclusão
são duasactividades
que, nalgunscasos,podematé ser bastantedistantesno tempo; ou em
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que reconheceque o agente pode ser impedido de agir por factores
externos,sem que issoo impeçade tirar a conclusãosobreo que deveria
do De Motu, Aristótefazer.Uma explicaçãoplausíveléque, na passagem
les use "conclusão"parareferiraquilo- a própriacoisa- de que a conclusãofala.O dicionáriode Liddelle Scottregistauma passagemdos PrimeìrosAnolíticos(em 53a17)ondeo termo é tambémassimusado.
O silogismopráticoé um modelo de como funcionao raciocínio
práticode um agente.A premissamaiordiz aquiloque o agentedeseja,
a premissamenor diz aquiloem que ele acreditae as duasjuntasimpliuma certaacçãocomo sendoboa ou
cam uma conclusãoque especifica
Se o agenteaceitaa inferênciae tem realmente
devendoser realizada.
a
aqueledesejoe aquelacrença,então ele aceitaránecessariamente
possível
e nadao impedir.
conclusão
e agiráde acordocom ela,se tal for
Mas Aristótelesnão consideraque todas as acçõesintencionais(ou
por um silogismoprático.lssoé
voluntárias)
tenham de ser precedidas
que,
muitos
animais
apesarde não raciocinarem,
no
caso
de
evidente
tambémnão me parece
E,a respeitoda acrasia,
agemintencionalmente.
que ser precedidapor um silogismopráticosejaum elementonecessário
Aristóteles
distinguetiposdiferentesde agente
de toda a acçãoacrática.
o
fraco
e o impetuoso:enquantoo fraPor
exemplo,
distingue
acrático.
co delibera,mas depoisas suasemoçõesfazem-noabandonaro resultao impetuosoé alguémque é levadorapidamente
do da sua deliberação,
pelosseusapetitesintensos,não esperandosequerparaconsultara sua
razãoe deliberar.E também não tem de haverum silogismoa recomendar a acçãoque o atráticoacabapor realizar.Muitasvezes,a simples
visão de algo agradávelé suficientepara activar um desejo forte que
conduzrapidamenteà acção.Em todos estescasos,mantém-seo traço
essencialda acrasia,que é o facto de o agentesaberque o que faz é
errado,apesarde o fazervoluntariamente.
Sofia Miguense SusanaCadilha- A motivaçãopara a acçãoé um
tópico que aproximaa filosofiada acçãode certosdebatesem filosofia
moral. Por exemplo,o Ricardopareceinclinar-separa a ideia de que é
possívelum agentejulgarque tem razõesparafazerX ou que X é melhor
do que Y e, ainda assim,não estar motivadoa fazer X ou desejarmais
fazerY do que fazerX (é isto, aliás,o que torna possívelas acçõesacráticas).Ora,essaideiaé a negaçãoda tese do internalismomotivacional,de
acordocom a qual se o agentejulga que X é melhor/tem razõesparafazer
está motivado a fazer X - tese que
X/deve fazer X, então necessariamente
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um filósofo,por exemplocomoT. Nagel,terá que defenderparase opor à
sugestãohumeanade que razõesnão motivam.Admiteestapassagem?
Se consideraque, em última análise,sempreque agimosintencionalmente,estamosa fazer aquilo que mais desejamos(admitindoque o
desejarpode equivalerà noçãode'estar motivado'),entãoé verdadeque
tambémquandoagimosmoralmenteestamosa serconduzidos,
em última
análise,pelos nossosdesejose não pelosjuízosavaliativos,ao contrário
do que defenderiaumateseracionalista?
se estesnão tiveremqualquer
Que papelrestaaosjuízosavaliativos,
podercausal?
RicardoSantos- É uma óptima questão,que toca no cerne da dificuldade.Até porque,reparemnumacoisa:se os juízosde valor não tiverem qualquerpapele formossempreconduzidos
apenaspelo que desejamos,poderáparecerque resolvemos
o problennda acrasia,mas agora temosoutro problema:comoé que vamosexplicara continência
ou o
que certaspessoasconsigam
auto-controlo?
Comoé que explicaríamos
resistirao que desejame manter-sefiéisao que pensamser o melhor?
Portanto,se começarmos
por representar
a situaçãocomum ao acrático
e ao agenteque se controlacomo um conflitoentre razãoe desejo,não
podemosdepois dar como respostaque estariana naturezahumana
que sejasempreo desejoa determinara acção- o que tornariao auto-controloimpossível-, nem dar a respostacontrária,segundoa qual
seriasemprea razãoa comandar-o que tornariaa acrasiaimpossível.
A
explicação
a dartem de preveras duaspossibilidades.
Um dos maioresobstáculos
na compreensão
da acrasia- e também
na interpretação
de Aristóteles
- tem origemna aceitaçãode uma falsa
alternativaentre o intelectualismo
socrático,por um lado,e o humeanismo (enquantoteoria da motivação),por outro. Muita gente julga
encontraruma versãodo "as razõesnão motivam"humeanona afirmação aristotelicade que "o pensamentopor si mesmo não move nada"
(FN 1139a35).ParaAristóteles,o desejoé a força motriz fundamental,
que desempenhaum papelcausalindispensável
na motivaçãoe na execuçãoda própriaacção.Mas há também um elementocognitivoessencialna explicação
causalda acção.O que a leitura"humeana"faz é reduzir a contribuiçãoda cogniçãoa um papel puramenteinstrumental:o
seu trabalhoseriaapenaso de encontraros meiospara realizarou para
alcançaro fim desejado.Mas a cognição,ou as crençasdo agente,não
desempenhariamqualquer papel na determinaçãodos fins desejados,
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pelo que o valor de cada fim dependeriaexclusivamente
da maior ou
menor intensidadecom que ele é desejado.Se as coisasfossemassim,a
acrasianão teria lugar,pois a supostaacçãoacrática,sendoa que é mais
fortementedesejadano momento da acção,seriatambém aquelaque o
agentejulgariaser melhornessemomento(e, por isso,não seriaacrática).
Além disso,numa concepçãopuramenteinstrumentalda cognição
prática,não se entendeporquerazãose haveriade atribuir uma falha
cognitivaou uma "ignorância"ao agenteacrático:o acráticosimplesmente segue,como seria de esperar,o seu desejo mais forte e isso é
independentede qualquersaber que ele possuaou não a respeito
daqueletipo de acção.QuandoAristótelesintroduzuma certa ignorância do acrático,em EN Vll 3, como factor explicativoda acrasia,isso é
visto como significativode uma mudançade perspectiva.A concepção
seria agora de tipo intelectualista:a cognição,o conhecimentoprático
do agenteé que determinariao maiorou menorvalor de cadacursode
acçãopossívele, por sua vez,estesjuízosde valor reflectir-se-iam
directamente na motivaçãodo agente,que desejariamais aquilo que julga
ser melhor.O que se passaria
na acrasia,
de acordocom estaconcepção,
é que, devido a uma falha do seu conhecimentoprático,o agenteacaba
por desejarmais fortemente aquilo que, se ele tivesseacessocompleto
ao seu conhecimento,
reconheceria
como sendopior.Estaleitura,como
disseantes,é insustentável.
Poruma razãosimples:a falhacognitivanão
pode ser aquiloque explicao factode o acráticodesejarmaisfortemendessedesejo.Sãoas emoções
te o pior, porque ela é uma consequência
que
por um tempo lhe roubama
do acrático,o seu estãdomotivacional,
suacapacidade
cognitivanormal- nomeadamente,
a sua capacidade
de
percepção
correctadascoisase daquiloque elasvalem.
Paraencontrarespaçoparaa possibilidade
de um desalinhamento
juízos
entre a motivaçãoe os
de valor, precisamosde uma concepção
que ocupeuma posiçãointermédiaentreos doisextremosque acabode
apontar.Julgo que Aristótelestinha uma tal concepçãointermédia,
embora não seja uma tarefa fácil determinarexactamentequal. A sua
definiçãode decisãocomo "razãodesiderativaou desejo raciocinativo"
é um bom sinaldessaprocurade uma compreensão
adequadade como
pensamentoe desejose combinamparaoriginara acçãohumana.Vou
limitar-mea enunciardoisaspectosque me parecemfundamentaisnessa concepçãointermédia.O primeiroé que, apesarde o desejoser a
principalforça motriz,ele é receptivoaos contributosda cognição.Aristóteles repete muitasvezesque o desejotem por objectoo bom, real ou

156

Acçãoe Etica

aparente.O papelda cogniçãopráticanão é somenteo de encontrar
meios para alcançaros fins desejados,
mas consistetambém em reconhecerdiversascoisascomo boas,tornando-as
assimobjectode desejo.
Há por issouma correlaçãonecessária
entre aquiloque o agentedeseja
e aquiloque ele achabom: se desejofazerX, entãojulgo que serìabom
fazerX; e, inversamente
também,se julgo que seriabom fazerX, então
desejofazerX. O segundoaspectofundamentalé que, apesarde haver
esta correlação,não há garantiade que o agentedesejesempreuma
coisatão fortementequantoa julgaboa.O desejoé receptivoaosfactopor outrascoisas.Por isso,o
res cognitivos,
mas tambémé influenciado
valor que é reconhecidoa um certo cursode acçãotem efeitos motivacionais,masestespodemser maioresou menoresem agentediferentes.
que estavaimplícito
Repare,então,como isto desarmaum pressuposto
na vossapergunta.É que, em princípio,não há incompatibilidade
entre
que os juízosde valorsãomotivadores,
por um lado,e admireconhecer
julgarqr" >[e melhorque Y e, no
tir que podemos,em certasocasiões,
entanto,estarmosmaismotivadosparafazerY.
SofiaMiguense SusanaCadilha- Escreveu
sobrea questãoda individuaçãoda acção- de qual dashipótesesde respostaem campose sente
mais próximo, uma vez que, como diz Alfred Mele, não parece haver
razõessuficientesparapreferiruma explicação
em detrimentoda outra?
RicardoSantos- Não concordocom Mele, neste ponto. Julgo que
Davidsonreuniudadosimpressionantes,
em qualidadee em quantidade,
em apoioda ideiade que as acçõessão,tal como os objectosmateriais,
entidadesparticulares,
situadasno espaçoe no tempo e, por isso,literalmenteirrepetíveis.
lsto significaque as acçõesnão são universais
propriedadesou relações- que possamser instanciados
em lugares
diversose em múltiplasocasiõespor agentesdiferentes;pelo contrário,
que têm propriedades
tal como os agentes,as acçõessãoparticulares,
e
relaçõescom outros particulares.
Não existea acçãode agradecer,por
exemplo.O que existesão muitasacçõesparticulares,
cadauma com as
próprias,mas que têm em comum poderemser corsuascaracterísticas
rectamentedescritascomo agradecimentos.
Note-seque, uma vez que
as acçõeslevamtempo a realizar-se,
o conceitode existênciaque aqui
empregamosdeve ser neutroa respeitodo tempo, quer dizer,deve ser
entendidode um modo tal que as coisaspassadas
e futurasexistemao
mesmotítulo que as presentes.
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lnicialmente,Davidsonusou um argumentosemânticoem defesa
Tratava-se
de resolverum problemaque se manifesdestaperspectiva.
tava desdelogo como um problemade forma lógica.A visãotradicional
era considerarque frasescomo "Joãoé mais alto que Maria" e "João
beijou Maria" têm o mesmotipo de forma lógica.Entreoutrascoisas,
essavisãotinha dificuldadeem explicaro facto de "JoãobeijouMaria"
lógicade "JoãobeijouMaria na praia".Além disser uma consequência
pela
so, se os beijosdadosforam muitos,qualdelesseriao responsável
circunstância
de a frase ser verdadeira?Davidsonrompeu com a visão
tradicionalpropondo que a frase seja vista como uma quantificação
podemosparafraseá-la
existencial:
como "Existeuma acçãox tal que x
foi um beijodado porJoãoa Mariaexteve lugarnapraia".Estaproposta mostrou-serica em aplicações
e em consequências
e foi geralmente
pelos
que
bem acolhida,nomeadamente
trabalhamem semânticadas
línguasnaturais.
No artigo "Acções,Acontecimentose Formas Lógicas"l,procurei
mostrar como é amplo o poder explicativodesta perspectivasegundoa
qualas acçõese, em geral,os acontecimentos
Davidson
sãoparticulares.
em domíniosmuito diversos,como a
explorouas suasconsequências
filosofiada acção,a filosofiada mente, a filosofiada linguageme a filosofiada ciência.
No domínioespecífico
da filosofiada acção,a ideiapermitiulançar
e causaliuma nova luz sobreas relaçõesentre acção,intencionalidade
dade. ElizabethAnscombejá tinha notadoque não faz sentidoapontar
para uma acçãoelperguntarse ela foi intencional.
Poisa respostavaria
consoanteo modo como a acçãosejadescrita.O casamentode Édipo,
por exemplo:foi intencional?
Bem, Édipocasouintencionalmente
com
que casoucom a própria mãe.
Jocasta,mas não foi intencionalmente
Uma mesmaacçãopode ser descritade muitasmaneirasdiferentese
seráintencionalquandodescritade umasmaneirase não o seráquando
que não existeo condescritade outras.lsto tem como consequência
junto das acçõesintencionais
de uma pessoa.A ontologiade acçõesde
literala esta ideiade uma acção
Davidsonveio permitirdar significado
Uma outra aplicaçãodiz respeitoà distinção,
com diversasdescrições.
propostapor algunsautores,entre acçõesbásicase não-básicas.
As
acçõesbásicasseriamos movimentosque fazemoscom o nossocorpoe
Cadernosde Filosofio6, 1999,pp. 41"'Acções,Acontecimentose FormasLógicas",
-83.
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as não-básicas
seriamconsequências
dessesmovimentos- coisascomo
agradecer,cumprimentar,estabelecercontratos,casar,compor sinfonias,etc. Um exemplotípicoé o de alguémque moveo seu dedo indicador de modo a premir o gatilhoe com issomata um agressor.Certos
autoresestariamtentadosa dizerque o actode movero dedo é básicoe
teve como efeito o acto de matar o agressor,que é não-básico.Davidson
conseguiumostrar gue esta supostadistinçãoassentanuma confusão
que é a confusãoentreas consequências
fundamental,
de uma acçãoe a
redescrição
Não devedessaacçãoem termosdas suasconsequências.
mos confundira acçãode matar o agressorcom a morte do agressor.
Estaúltimaé um acontecimento
distinto,causadopelodisparoe que até
pode ocorrer muito tempo depoisdele. A acçãode mover o dedo, a
acçãode premiro gatilhoe a acçãode mataro agressorsão uma acção
só, descritade maneirasdiferentes.
Se eu dispareio revólvere issocausou a morte do agressor,então possodescreve*r
o meu disparo como
acto de matar o agressor.Num certo sentido,portanto,todas as acções
são básicas.Ou talvezsejapreferíveldistinguirentre descriçõesbásicase
não-básicas
das nossasacções.
Porfim, é importantesublinhartambémque foi a compreensão
das
que permitiua Davidsondesarmaro argumenacçõescomo particulares
(de inspiraçãohumeana)contra a teoria causalda
to wittgensteiniano
acção,isto é, contraa ideiatradicionalde que as nossasrazõesparaagir
(onde se incluemdesejose crenças)são causasdo que fazemos.Wittgensteinjulgou ter encontradouma diferençaessencialentre as razões
que alguémtem para agir de um certo modo e as causasdessaacção.
Eleconsiderouque uma afirmaçãocausalsingularé apenasuma hipótese que precisade ser confirmadapor "um certo númerode experiências
concordantes".A hipóteseserá aceitese essasexperiênciasmostrarem
todasque aquelaacçãoé o que normalmentese seguequandose verificam tais e tais condições.Em contrastecom isto, a afirmaçãode uma
razãonão teria esteestatutode hipótesesujeitaa confirmaçãorepetida.
Mas, se virmos bem, esta ideia das "experiências
concordantes"
pressupõeque oquelaacçõopoderiaser observadadiversasvezes(para
verificarmos
se ela é, em todasas vezes,antecedidapor tais e tais condições).Se as acçõessão particulares,
isto não pode estar correcto.Uma
vez terminada,uma acçãonão volta a repetir-se.É um acontecimento
único.E o mesmose deve dizerda sua causa,quer dizer,do acontecimento que a causou- sejaele qualfor. A relaçãocausalenvolveuaqueles dois acontecimentos
e não faz sentidoquererobservá-la
de novo.O
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que podemosprocurarobservarsão outros acontecimentos
semelhantes ou do mesmogénero,para vermosse também eles se relacionam
causalmente.
Davidsonconcordacom Wittgensteinquantoao seguinte:
a relaçãoentre dois acontecimentos
só é causalse for uma instânciade
(uma
uma lei universal
lei sem excepções).
Mas os acontecimentos
são
particulares,
enquantoa lei relacionagénerosde acontecimentos
e, por
isso, o modo como os acontecimentos
instanciamuma lei tem uma
estruturacom algumacomplexidade.
Davidsonvolta a usaraqui a ideia
fundamentalde que cada acontecimento,
sendo particular,pode ser
descritode muitasmaneirasdiferentes.
Quandofazemosuma afirmação
causalsingular,ou seja,quandodizemosque um acontecimento
x cauy, tlsamosnormalmentealgumamaneira
sou um outro acontecimento
x e y, caracterizando-os
de descreveros acontecimentos
atravésde certos predicados,
ou em termosde certaspropriedades
salientes,
como "o
acontecimentoque é P' ou "o acontecimentoque é G', elc. Se a afirmação causalfor verdadeira,ela continuaráverdadeiraquaisquerque
sejamas descrições
de x e de y que usemos(desdeque sejamdescrições
correctas).Davidsondá um exemploem que as afirmações"o ciclone
causoua catástrofe"e "o acontecimentonoticiadona página5 do Times
de terça-feiracausouo acontecimentonoticiadona página13 do Tribuporquese referemexacne de quarta-feira"são igualmenteverdadeiras
Mas é evidenteque não tem
tamenteaos mesmosdoisacontecimentos.
noticiadosna
de haver uma lei geral a dizer que os acontecimentos
página5 do Timessão seguidospor acontecimentosnoticiadosna página L3 do Tribune\Ofacto de as relaçõescausaisterem de ser instâncias
usadasna afirmaçãocausalsingude leisnão obrigaa que as descrições
lar e na lei relevantesejamas mesmas.E aqui estáa chaveparao problema de Wittgenstein:se indicoa causade uma certâ acção,tem de
haver algumalei que relacionecausasdaqueletipo com efeitosdeste
tipo, mas nada foi dito ainda a respeitodo género de lei requerido.
não há leisestritas,quer dizer,leis
Davidsonconsideraque na psicologia
do mesmo género das que se encontramna física,que não admitem
excepçõese gue permitemfazer previsõesexactase fiáveis.Mas não há
sem leis estritas.Por isso,quando usamoso vocabulário
causalidade
psicológico
para descrevera razãoque alguémteve para agir de certo
modo, seriavão querer encontrar,nessemesmo vocabulário,uma lei
estritaa suportaressenexocausal.Existeuma lei estrita,na opiniãode
Aquela relação
Davidson,mas é uma lei física(que não conhecemos).
causalentre uma razãoe uma acçãopode instanciaressalei, porque

160

Acçãoe Ética

físicos:a acção
tanto a razãocomo a acçãosãotambém acontecimentos
identifica-secom os movimentoscorporaisdo agentee a razãoidentifica-secom acontecimentos
no seucérebro.De acordocom a teoriaidentitativa da mente, os acontecimentos
mentaissão eles próprios,também, acontecimentos
físicos- e aqui, nestaafirmaçãode identidade,
volta a ser fundamentala ideiade que as acçõese os acontecimentos
são particulares.
Sofia Miguense SusanaCadilha- A propósitoda explicaçãoda
de causaçãomental?
acção,como se posicionaem relaçãoà possibilidade
Apelar a razõesconstituiuma explicaçãoda acçãono pleno sentido do
A soluçãopropostapor
termo, ou é meramenteumateoriainterpretativa?
Davidson- do monismoanómalo- é parasi satisfatória?
Pensaque essa
soluçãoconseguevencera acusação
de epifenomenismo?
RicardoSantos- Julgoque as razõesque teïos para agir são causas,e não apenasinterpretações,
daquiloque fazemos.A teoria proposta por Davidsoné monista(por oposiçãoa dualista)na medidaem que
afirma que tudo é físico.É uma teoria peculiar,que assentaem três
princípios:primeiro,que todos os acontecimentos
mentaisinteragem
causalmente
com acontecimentos
físicos;segundo,que sempreque há
uma relaçãocausal,existeuma lei estritada qual ela é uma instância;
e,
que
princípios
terceiro,
as únicasleis estritassão as leis físicas.Destes
que todos os acontecimentos
segue-se
mentaispossuemuma descrição
físicasob a qual instanciamuma lei estrita,o que implicaque todoseles
sãofísicos.A teoriafoi acusadapelosseuscríticosde conduzirao epifenomenismo,isto é, a uma visãosegundoa qual a vida mentalseriaapenas um epifenómeno,dado que o mentalseriaem si mesmodestituído
de qualquereficáciacausal.Quer dizer,a teoriaafirmaque os acontecimentosmentaiscausamacontecimentos
físicos(por exemplo,as razões
que
vez
causamacções),mas uma
essesacontecimentos
mentaissão
também físicose é enquantofísicosque elesinstanciamuma lei estrita
requeridapela relaçãocausal,os críticosconcluemque é enquantofísicos que tais acontecimentos
causamo que causame que as suaspropriedadesmentaissão irrelevantes
inertes.A isto Davide causalmente
son respondeuque não faz sentido,quandoum acontecimento
x - que é
mental e também físico - causaum acontecimentoy, perguntar se x
causouy enquantomentalou enquantofísico.A causalidade
é uma relay'' e
que
"x
frases
como
causou
se expressaem
ção bináriaextensional,
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não em frasesdo género "x enquantoF causouy''. E certo que, na frase
"x causou y'', o acontecimentox pode ser descrito como mental ou
como físico,mas,segundoDavidson,issonão faz diferença,pois "redescreverum acontecimento
não podealteraro que ele causa".
No artigo "Acçãoe Explicação
Causal"2,
defendi que é possívelsalvar o monismoanómaloda acusaçãode epifenomenismo.
Apesarde
não serem estritas,existemleis psícológicas,
com suficientepoder explicativoe que mostramque o mentalé causalmente
relevante.A relação
causalentre dois acontecimentos
não é um facto bruto,inexplicável
- e
o mesmovale para a relaçãoentre razõese acções.Aliás,quandoindicamosa razãoporquealguémagiude certo modo, estamosjá a fornecer
(queé causal)paraessaacção.Muitasvezes,essaexpliuma explicação
cação será consideradainsuficienteou incompleta,pois indica como
causa algo que não constitui condição suficiente para a ocorrência
daqueletipo de comportamento.
Sealguémme diz que Sócrates
fez isto
porque queria oquÍlo,mas eu consigoapontar outros casosde pessoas
que também queriamoquilomas não fizeramrsfo (fizeramantesoutra
coisadiferente),então direi que aquelaexplicação
é insatisfatória
- ela
até pode estar certa,mas então é incompleta.Passa-se
o mesmo noutros domínios.Se houve uma catástrofee a explicaçãofornecidaé um
ciclone,possoaindaobjectarque nem todosos ciclonesprovocamuma
catástrofedeste género ou com esta dimensãoe perguntar,então, o
que tinha este ciclonede especialparaproduzirtal efeito.Estespedidos
de completamento
são habituaisquandose trata de explicações
causais.
Se nem todos os Fsca:sam 6s, porqueé que este Fem particularo fez?
O que é que ele tem, paraalém de ser F, que fez com que produzisse
tal
efeito?A forma de explicaçãomais completaserá aquelaque consiga
colocara relaçãocausalsingularsob uma lei geral.No domínioda acção,
a forma de explicaçãomaiscompletaparao facto de, em certascircunstâncias,um agentes ter realizadouma acçãoo de tipo comportamental
C consistiráem indicarcomo causauma razãor, de tipo mental M, e
invocaruma lei segundoa qual, em circunstâncias
normais,ou semelhantesàquelas,as razõesde tipo M causamacçõesde tipo C. A limitação que pode ser apontadaa esta forma de explicaçãodo comportamento é a incapacidade
de tornar completamenteexplícitoquando é
que as circunstâncias
são normaisou suficientemente
semelhantesl

'"Acção e Explicação
Causal",
in Analyses
ed. por S.Miguens,J.A.Pintoe
/ Anolises,
C. Mauro,Faculdade
de Letrasda Universidade
do Porto,Porto,2006,pp.113-122.
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incapacidade
esta que deixaespaçoparaque leisdestegéneropossam
ter excepções.
Mas esta é uma limitaçãoinsuperável,
se o que pretendemosé uma explicação
de tipo psicológico
ou intencional.O que não
me parecerazoávelé usar esta limitaçãocomo argumentopara defender que o mental não tem poder causal.Pois,se temos uma lei destas,
podemosmostrar que a propriedademental M produz,em circunstânciasnormais,efeitosde tipo C.
lsto não significaque uma tal explicação
tenha de ser o fim da história.Quandoconhecemos
uma lei psicológica
segundoa qual razõesde
tipo M causamacçõesde tipo C ficaaindaabertaà investigação
a questão de sabercomo é que issoacontece,atravésde que mecanismofísico. Por vezesfico com a impressãode que os acusadoresde epifenomenismo quereriamque este mecanismosubjacentefossedescritoainda
podercausalao
em termospsicológicos
- e que só assimreconheceriam
mental.Mas issonão é razoável.Quandodescemosao níveldo mecanismo,deixamosde lidarcom agentes,dotados3" ,r. vida mental.

