
 Acontecimentos da natureza e acções humanas 
 
 Não é no mesmo jogo de linguagem que se fala de acontecimentos que se produzem 

na natureza ou de acções feitas pelos homens. Porque, para falar de acontecimentos entramos 
num jogo de linguagem que comporta noções como causa, lei facto, explicação, etc. Não se 
devem misturar os jogos de linguagem, mas separá-los. É, pois,  num outro jogo de 
linguagem e numa outra rede conceptual que se poderá falar de acção humana. Porque, se  
começamos a falar em termos de ação, continuaremos a falar em termos de projectos, de 
intenções, de motivos, de razões de agir, de agentes, etc. Reconhecer e distinguir os jogos de 
linguagem é, pois, a tarefa de clarificação, a tarefa essencialmente terapêutica da filosofia. 

 (…) [No jogo de linguagem dos acontecimentos usa-se o termo causa significando 
que a relação entre a causa e o efeito implica que os antecedentes e os consequentes sejam 
logicamente independentes, isto é, susceptíveis de serem identificados separadamente (se um 
fósforo deita fogo a um explosivo, posso perfeitamente descrever o fósforo sem descrever a 
explosão). Não há laço lógico de implicação entre a causa e o efeito. Ora, não é esse o caso 
entre intenção e acção, ou entre motivo e projecto. Eu não posso identificar um projecto sem 
mencionar a acção que farei: há entre eles um laço lógico e não causal. (...) Do mesmo modo 
não posso enunciar os motivos da minha acção sem ligar esses motivos à acção da qual são 
motivos. Existe então uma imp1icaçãoo entre motivo e projecto, que não entra no esquema da 
heterogeneidade lógica da causa e do efeito. (...) Num caso procuro uma causa, no outro uma 
razão. (...) Num estou na ordem da causalidade, no outro na da motivação. 
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