
 Quais os atributos da acção? 
 

Na linguagem ordinária a acção não é um acontecimento, isto é, algo que acontece; 
(...) o que acontece é um movimento observável (físico ou fisiológico). Consideremos, 
efectivamente, as três proposições seguintes: os músculos do braço contraem-se; ele levanta o 
braço; ao levantar o braço, fez sinal de que vai virar. Só o primeiro enunciado se refere a um 
acontecimento que ocorre na realidade; os outros dois designam uma acção, um nomeando-a, 
o outro explicando-a pela sua intenção. 

O conceito de intenção é o conceito-chave, juntamente com o de motivo e de agente. 
(...). 

Em todos os usos da palavra intenção que se reconhecem como significativos, a 
própria acção deve mencionar-se como um acto público [ele levanta o braço] e a intenção 
como o carácter da dita acção [o seu propósito ou finalidade]: a saber, o carácter de ser 
intencional. (...) 

Intenção e motivo são noções conexas; o motivo é motivo de uma intenção (...). 
Intenção e motivo distinguem-se em virtude de não responderem à mesma pergunta: a 
intenção responde à pergunta quê, que fazes? Serve, pois, para identificar, para nomear, para 
denotar a acção (o que se chama ordinariamente o seu objecto, o seu projecto); o motivo 
responde à questão porquê? Tem, portanto, uma função de explicação; mas a explicação (...), 
pelo menos nos contextos em que motivo significa razão, consiste em esclarecer, em tornar 
inteligível, em fazer compreender. 

Todos os termos da rede [conceptual da acção] convergem aqui: acção, intenção, 
motivação e, por último, agente. a) A acção é «de mim», depende de mim; está no poder do 
agente; b) Por outro lado, a intenção compreende-se como intenção de alguém; decidir é 
decidir-se a...; c) Por fim, o motivo remete também para a noção do agente; que é que levou 
A a fazer X? Qual é a razão por que eu? Por que é que fui eu? Esta última conexão com a 
motivação situa a questão do agente no campo do debate causa—motivo. O agente é uma 
espécie de causa, e uma estranha causa, já que põe termo à busca da causa. Quem fez isso? 
Um tal. Um ponto, é tudo. Importa, pois, compreender a palavra agente em função de toda a 
rede. (...) 

Atribuir uma acção a alguém é dizer que ele é portador da intenção. Inversamente, a 
intenção leva a marca da pessoa. o que se quer dizer quando se imputa a acção a alguém: 
atribui-se-lhe a intenção. 
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