
  O que é uma acção? 
 

 As nossas acções são (algumas das) coisas que fazemos. Na realidade, o verbo 
«fazer» cobre um campo semântico bastante mais amplo que o substantivo acção. Em latim 
distingue-se o agere do facere, que em francês, por exemplo, dão agir e faire (...). Assim, 
etimologicamente, «acção» só mantêm a carga semântica de agere, enquanto «fazer», 
mantém tanto a de agere como a de facere. 

Tudo o que fazemos faz parte da nossa conduta, mas nem tudo o que fazemos 
constitui uma acção. Enquanto dormimos, fazemos muitas coisas: respiramos, transpiramos, 
damos voltas, apertamos a cabeça contra a almofada, sonhamos, e, porventura, ressonamos 
ou falamos em voz alta ou andamos sonâmbulos pela casa. Fazemos todas estas coisas 
inconscientemente, uma vez que estamos a dormir. Fazemo-las, mas não damos conta disso, 
não estamos conscientes de que as fazemos. A estas coisas que fazemos inconscientemente 
não vamos chamar-lhe acções. Vamos reservar o termo «acção» para as coisas que fazemos 
conscientemente, dando-nos conta do que fazemos. 

Há coisas que fazemos conscientemente, dando-nos conta delas, mas sem que a sua 
realização corresponda a uma intenção nossa. Damo-nos conta dos nossos tiques e de muitos 
dos nossos actos reflexos, mas não os realizamos voluntariamente; constatamo-los como 
espectadores, não os realizamos como agentes (a palavra «agente» é um resíduo em 
português do verbo agere). Assim, também não chamamos acções a estes aspectos da nossa 
conduta de que nos damos conta, mas que não realizamos intencionalmente. 

Neste estudo limitar-nos-emos a considerar as acções humanas conscientes e 
voluntárias a que ‘chamaremos acções. Uma acção é uma interferência consciente e 
voluntária de um ser humano (o agente) no normal decurso das coisas, que sem a sua 
interferência seguiriam um caminho distinto. A maior parte dos acontecimentos não têm nada 
a ver com acções. Mas há alguns que não correspondem ao normal decurso de um sistema, 
mas à interferência voluntária de um ser humano x (...) que é o agente dessa acção. (...) Pode 
haver (e é o caso geral) acontecimentos sem acções, mas não pode haver acções sem 
acontecimentos. E também não pode haver acções sem agentes. Uma acção é uma entidade 
abstracta formada por umagente x e um acontecimento y, de tal modo que x tem a intenção de 
que ocorra y e mediante a sua interferência consegue que ocorra y. 
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