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Identidade Pessoal e Bosiqão Origiaal Rawlsiana 

o 
REsUO~~O: Objectivo do presente artigo é, antes de mais, ver.ificar qual a co>icepção de 

Ideirtidade Pessoal na Posição Origiiial pessrtposta por Raivls eni Uma Teoria da 
Justiça e ta~izbéni eni Liberalismo Político. E~irbol.a Raivls defeiida qrre a coiicepção de 
Ide~itidade Pessoal de qire a teoria da justiça iiecessita é rietrt~u e absbucta, a autorir 
do artigo p~oczra, coiici~efariieiite à luz da niiàlise de Irés di,iieiisães da Identidade 
Pessoal (cog~iitiva, nietafsica e ~iowativa) ~iafilosojia da tiretite e da acção, decidi? se 
talposição é ou não defe~isável. 

PALAVRAS-CHAVE: Acpio; Airtocoirhcciiiietzto; CogiiiqZo; Davidsoiz, D.; Decisão; Delibe- 
ração; Denitel, D.; Escollia; Filosofii (Ia rriciitc; Illeiitidotie pessoal; Iirteizcioriali- 
dade; Jlislifn; Loclie, J.; Parfif, D.; Pessoa; Racionali<lade; Rarvls, J.; Utilitniisrno. 

AesTRAcAirn oftliepr.esenl article is fiist ofall to clzaracterize tlre Raivlsiair coiiceptioii 
ofperso~zal iderrtity in the or.igi~ialpositio~i (botli i>i ATlieory of Justice arid i,, Political 
Liberalisni). Raivls sonietirties clairizs tlint tlie coliception ofpo.soiin1 ideritily >iecessa~y 
for his ti~eoly ofjitstice is nbst~act and ileritral, bzrt fliat clai,n rn~,sf be assessed. The 
aatlior of the orticle assesses that claiin precisely frarit tlie poir~t of vieiv of 
co~ztei~iporary philosopliy of mitid nnd action. Tiiree di,>ierisioizs oftlie prvblei>i of 
posolia1 irle~itity - cog~~itive, nietapliysical nizd riurrative - ore thirs arzalysed in ardei. 
to br?ig forlli tlie ivaj>s iii ivliich decisio,is coiicemi>ig each dirirerisioii iveigis ori file 
Raivlsiari tl~eorg ofjzi<stice. 

KEY ~VORDS: Actio~t; Clroice; Cogiiitioir; Davi(lsoir, D.; Decision; Deliberatioir; Deiriref, 
D.; Iirtenciortality; Jirstice; Locke, J.: Pajfif, D.; Persorialidciitity; Peirori; Pltilosoplty 
of iiiiir(1; Rricionalify; Ra~vls, J.; Sey-kito~vledge; Ulilitariaiiisi>r. 

Introdução 

N ão há nada de original em observar que a Posição Original (PO) rawlsiana 
põe em jogo uma determinada concepção da Identidade Pessoal (IP) e da 
forma como esta é constituída. Foi por ai que muitos críticos atacaram 

Rawls, declarando que a concepção rawlsiana da identidade das partes na posição 
original era pobre, parcial, irrealista ou mesmo discriininatória'. W se sabe que os 

' Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Porto, Portugal). 
i A concepção rawlsiana foi, como se sabe, acusada de estar ligada a um paiiiculor 

modelo de sociedade e ao tipo de indivíduo que esta favorece (respectivamente i sociedade 
liberal e ao indivíduo individualista), de conceber subrepticiamente como inasculinas as 
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críticos objectam que pessoas assim (delineadas por meio da teoria da decisão racio- 
nal, que é afinal uma teoria formal, ao que se junta a noção vaga de projecto racio- 
nal de  vida, escolhido mediante deliberação racional) não existem (frequentemente 
os críticos afirmam também que ainda bem que não existem pessoas assim, pois a 
sua vida não seria valiosa ou agradável ou proveitosa de ser vivida). 

Aquilo que se pretende neste artigo é verificar qual é exactamente a concepção 
de Identidade Pessoal na Posição Original pressuposta por Rawls em Unia Tcoria 
da histiça e também em Liberalismo Politico e até que ponto a neutralidade e a 
abstracção desta concepção são defensáveis, para posteriormente, à luz de aborda- 
gens da Identidade Pessoal e também da racionalidade na filosofia da mente e da 
acção, avaliar a justiça de algumas das criticas endereçadas a Rawls. 

1. Rawls e o problema 

O problema aqui analisado não passa de todo despercebido ao próprio Rawls. 
Por exemplo em Liberalismo Político ele afirma que «a descrição das partes [na 
PO] pode parecer pressupor uma particular concepção metafisica de  pessoa))?, 
nomeadamente uma concepção essencialista de acordo com a qual as pessoas 
seriam independentes de atributos contingentes, incluindo os seus fins (filral eizds) 
e ligações (attacli~~zeizts), concepções de bem e carácter. Rawls nega que isso acon- 
teça, considera que o véu da ignorância na Posição Original (PO) não tem impli- 
cações metafisicas especificas acerca da natureza do eu nem implica um eu «onto- 
logicameiite anterior aos factos contingentes acerca de pessoas de  cujo 
conhecimento as partes estão excluídas»3. É certo que a teoria considera as pessoas 
como unidades básicas de deliberação e de responsabilidade: é relativamente a tais 
unidades que a PO é caracterizada. No entanto tudo o que é afirmado é que, quando 
se trata de definir os terinos da sua associação, as partes na PO são iguais, são 
sujeitos livres e racionais, interessados na prossecução dos objectivos próprios e 
que não conhecem a sua concepção do bem (i.e. sabem que têm um plano racional 
de  vida mas não conhecem os detalhes deste4). As  partes conhecem ainda o con- 

partes condenando-se assim a ignorar, por exemplo, a questão da justiça no seio da família, 
etc. A critica nuclear à teoria rawlsiana da justiça sublinha que esta, ao contdrio do que 
Rawls afirma, pressupõe uma concepção determinada de bem, a concepção liberal, e tam- 
bém uma teoria moral determinada das relações interpessoais. 

RAWLS 1993b:27. Foi utilizada a edição americana referida na bibliografia. As tradu- 
ções são da nossa responsabilidade. 

RA\VLS 1993b: 27 
O bem de uma pessoa é definido em geral como aquilo que é para esta, dadas detemina- 

das circunstâncias razoavelmente favoráveis, o projecto de vida mcional. A motivação do indi- 
viduo rawlsiano é sempre objecto de uma caracterização dupla, que faz apelo a (I) cálculo raci- 
onal (eventualmente relacionado com a justiça) e a (2) uma concepção de bem, assim como a 
uma ordenação dessa caracterização, resumida no principio da prioridade do justo sobre o bem. 
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texto da justiça (o conflito de interesses, a escassez, etc), são caracterizadas pelo 
desinteresse mútuo, e estão bem providas de conhecimento: conhecem os factos 
gerais da sociedade humana5 e toda a 'informação geral'. É nestas circunstâncias 
que as partes eicolhem racionalmente os princípios da atribuição de direitos e 
deveres básicos e da distribuição de beneficias numa sociedade. 

Rawls faz uma salvaguarda relativamente à racionalidade tal como esta é enten- 
dida na teoria económica, que o guia na caracterização da decisão das partes 
quanto aos termos da associação: as partes aceitam uina análise do bem de acordo 
com a qual preferem o maior número possível de benspriniáf.ios. Sem estes a vida 
seria tessível (miserable). A ideia de bens primários procura capturar um mínimo 
denominador comum de concepções substantivas de bem que podem ser total- 
mente diferentes e irredutíveis: o 'florescimento' das diversas concepções de bem 
requereria algo de comum relativo a direitos, liberdades, oportunidades e, e m  
geral, às bases sociais do respeito próprio. Um dos bens primários explicitamente 
apontados é precisamente o respeito próprio6. Uma das razões (ou a razão) por que 
o respeito próprio é um bem primário é o facto de sem ele nada parecer valer a 
pena: sem respeito próprio não haveria motivação dos agentes. Ora, Rawls está 
preocupado em manter acesa a 'motivação' das partes na PO e.dos cidadãos na 
sociedade. Oque  é, aliás, a descrição da PO se não, basicamente, uma descrição da 
racionalidade como motivação das partes7? '~ . 

-~,-- - 

As concepções de bem, embora individuais, não $0 necessariamente egoístas. Rawls considera 
ainda em cada indivíduo doispoderes do persor?alidade moral, ambos representados na PO: a 
capacidade de ser raciorial (pela qual as paries na PO escolhem aquilo que é melhor, fazem o 
melhor que podem para garantir os interesses daqueles que representam) e a capacidade de ser. 
moável (i.e. o desejo de cooperar, de se justificar perante os outros, de honrar os temos equi- 
tativos da cooperação social), representada pelas restrições e condições da PO. Rawls considera 
que o razoável é público de uma forma que o racional não o é. Além disso, o razoável não pode 
segundo Rawls ser deduzido do racional (é algo de básico e de complementar ao racional). Cf. 
especialmente RAWLS 1993 b, Lecture 11, The Poivers of Citizois and Tlteir Represe~~fafio~i. 

* Entendendo por tal que compreendem os assuntos políticos, os principios da teoria 
ecoiiómica e as leis da psicologia humana. 

De acordo com Rawls, como pessoas livres e iguais todos os cidadãos necessitam dos 
bens primários. Os bens primarios listados em Uina Teoria da Jtistiça são: (1) as liberdades 
bisicas (liberdade de pensamento, de consciência, etc), (2) a liberdade de inovimentos e de 
escolha de ocupação num fundo de oportunidades diversas, (3) poderes e prerrogativas de 
cargos e posições de responsabilidade, (4) rendimento e riqueza (iricoate and iveallli), (5) as 
bases sociais do respeito próprio. O respeito próprio inclui, segundo Rawls, o sentido que 
cada pessoa tem do seu próprio valor e a convicção de que a sua concepção de bem merecc 
ser posta em prática, juntamente com a confiança para levar a cabo as intenções. Quanto à 
posição dos bens primários na teoria da justiça, cf RAWLS 1993 a 
como base das expectativas. 

' Rawls formula frequentemente a PO afirmando que ela é 
tnção que coloca indivíduos racio~zol»~ente a~iiórioiiros como represerilnntes dos cidadãos 
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Se a ideia de decisão racional, i.e. a escolha das vias mais efectivas para atin- 
gir determinados objectivos, é essencial para conceber a 'identidade' das partes na 
PO enquanto agentes isso não significa que Rawls negue que uma teoria do bem 
seja também necessária. No entanto, embora Rawls não negue necessitar de uma 
concepção do bkm, ele nega que uma tal coiicepção de bem seja determirrada. 

De qualquer modo, e é daí que pretendo partir, a ideia de Rawls é, inegavel- 
mente, que (1) existe uma psicologia humana que permanece quando tudo aquilo 
que é especifico em ser-uma-pessoa-determinadas é escondido pelo véu da igno- 
rância e que (2) essa psicologia conduz a um determinado contrato social e não a 
qualq~ier ouiro tipo de interacção entre as partes. Repita-se que Rawls considera 
que a descrição mínima da psicologia das partes de que a teoria da justiça neces- 
sita não envolve inais compromissos inetafisicos do que aqueles que seriam 
comuns a concepções metafísicas realistas, idealistas ou materialistas, não fazendo 
por isso diferença alguma na questão ein causa9. 

Até certo ponto parece razoável conceder a Rawls o que ele pretende: a teoria 
da justiça apenas necessitaria de uma descrição ininima de pessoa sem grandes 
compromissos metafisicos ou grandes reflexões quanto à natureza da IP. Uti- 
lizando um exeinplo de Libe~alisnlo Político, isto significará que de acordo com 
uina concepção política de pessoa se temos uma pessoa, Saul de Tarso, que a caini- 
nho de Damasco se converte tornando-se no Apóstolo Paulo, não devemos ter uma 
teoria que nos obrigue a pensar que a conversão faz dele uma outra pessoa no sen- 
tido politico e institucional que iiiteressalO. A teoria da justiça não tein necessaria- 

na sociedade. Neste tipo de formulações, que fazem apelo à autonomia racional, é subli- 
nhado o kantisrno da concepção. Entende-se aqui ein geral por kantismo a ideia (cogniti- 
vista) quanto à inolivação de um agente de acordo com a qual é uma auto-legislação (que 
seria necessariaiiiente avançada por qualquer agente racional) que move os agentes a acção. 
Rawls é assumidainente um kantiano inas uni kantiano com salvaguardas formalistas, que 
faz questão de distinguir o construtivismo de Kant (a que chaina constmtivismo inoral, subs- 
tantivo) do seu próprio constmtivimo kantiano (a que chama 'politico'). Apesar das salva- 
guardas, o kantisino de Rawls permanece notório na concepção (cognitivista) da motivação 
moral, na ideia de uma certa universalidade racional e na aceitação da unificação 'natural' 
do auto-controlo racional, distinta dos desejos (cf. RAWLS 1993 b, Lecture 111, Political 
Co,~stil<ctivisw). Estas ideias kantianas acerca da natureza do agente racional e da delibera- 
ção marcam toda a teoria rawlsiana. 

Desde características psicológicas como o optimismo ou o pessimismo, até à riqueza, 
à posição social, à força fisica, ao grau de desenvolvimento da sociedade em que se vive. 

Aliás, Rawls afima mesmo que a motivação das partes na PO não determina directa- 
mente a motivação das pessoas numa sociedade justa resultante do contrato, em que estas 
coiihecem a sua posição concreta e crê que a combinação, na PO, da indiferença inútua com 
o véu da ignorância tem o mesmo resultado que a (aparentemente excluída) benevolência na 
interacção. 

Cf. RAWLS 1993 b: 31-32. 
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mente que pronunciar-se acerca de questões de IP, tais como questões metafisicas 
relativas ao que faz com que uma pessoa seja essa pessoa e a mesma pessoa ao 
longo do tempoJ1. A teoria da justiça necessitaria apenas de uina noção mínima de 
pessoa. No entanto, é o próprio Rawls que admite que «a nahlreza humana e a sua 
psicologia natural são permissivas»'2, que há lugar para a variação de descrições e 
ideais, e que na PO está presente uma detenninada 'concepção liberal de pessoa', 
que é desde o inicio parte integrante da teoria da justiça. A questão é, portanto, 
saber se os problemas da IP não interferem subrepticiamente com aquilo que Rawls 
afirma acerca das partes na Posição Original. 

2. Três tipos de problemas da Identidade Pessoal 

Propus noutro lugarJ3 uma classificação (entendida corno provisólia e metodo- 
lógica) dos vários problemas tratados sob o titulo de Identidade Pessoal na filoso- 
fia e ciência cognitiva contemporâneas. Essa classificação previa (1) questões cog- 
nitivas, (2) questões metafisicas e (3) questões narrativas14. A partida as intenções 
de Rawls não se cmzariam com o primeiro tipo de questões. A questões cognitivas 
da IP são relativas àquilo que institui centralidade e sentido de unidade da agência 
em sistemas cognitivos onde estes não são dados. O sentido de unidade e de cen- 
tralidade é instaurado pelo funcionainento de uma representação de si - até certo 
ponto virtual - em sistemas cognitivos que são, sob uma outra perspectiva, desu- 
nificados e descentralizados. Este tipo de questões visa, por exemplo, o estatuto de 
uma tal representação por entre as representações (para além de, evidentemente, a 
própria noção de representação e o seu aspecto de interface), bem como o teor e o 
conteúdo especifico do auto-apercebimento (sef-awai~eizess), e aquilo que é mais 
ou menos corporal eiou intelectual no auto-apercebiment~~~. As intenções de Rawls 
não se cruzariam à partida com este tipo de questões. Ou melhor, não se cmzam a 
não ser devido à racionalidade e aos mecanismos desta. De facto, os mecanismos 
da racionalidade não podem ser descritos sem as noções de ageiite e de delibera- 
ção, que pressupõem a conjugação da referida unificação (representada de si para 
si) do sistema com a gestão meios / fins. A questão será retomada mais à frente. 

" Tais questões dizem respeito não apenas à persistência de fins de um indivíduo, como 
no exemplo, mas também à superveniência -entendida como dependência assimétrica, não 
causal - dos factos acerca de Identidade Pessoal sobre factos fisicos ocorrentes nos cérebros 
e corpos de determinados sistemas fisicos. 

RAWLS 1993 b: 87. 
" MIGUENS, a publicar, P ~ o b l e ~ ~ ~ a s  da [detdenlidade Pessoal. 
l 4  Era ai salvaguardado o interesse do cruzamento dos tipos de questões, mas também 

defendida a necessidade de esclarecimento prévio das diferenças entre eles. 
l 5  Cf para uma tal abordagem, por exemplo, HOFSTADTER & DENNETT 1981, MINSKY 

1985, DENNEIT 1991, BERIVIUDEZ, MARCEL & EILAN 1995, DAMASIO 1999. 
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Quanto às questões metafisicas, elas são relativas à natureza das pessoas, i.e. 
ao tipo de entidades no mundo que são as pessoas, isso que é reconhecido quando 
alguém se reconhece a si  próprio como um e como um mesmo ao longo do 
tempo16. É duvidoso que estas questões possam ser deixadas de lado, nem que seja 
porque uma determinada concepção metafisica pode conduzir alguém à ideia 
segundo a qual a IP não importa e aquilo que importa não está focalizado em pes- 
soas individuais (um exemplo relevante é o filósofo inglês Derek Parfit, conduzido 
pela metafisica da IP à defesa de um utilitarismo evidentemente estranho a Rawls). 
Procurarei exemplificar brevemente este ponto. 

Considere-se a teoria lockeana da IP1'. Essencialmente Locke pensava que a IP 
não consistia nem na identidade de uma entidade imaterial (unia alma) nem na 
identidade de um corpo animal (humano), mas sim na nzesrnidade de  uma coiisci- 
ência ao  loilgo do tei71p0, i.e. na continuidade psicológica, na ligação e sucessivi- 
dade do acontecer mental através da memória. Segundo Locke, o termo 'pessoa' 
nomeia um ser pensante e inteligente que possui razão e reflexão e que é capaz de 
se considerar a si  próprio como si próprio e como uma mesma entidade pensante 
em diferentes tempos e l u g a r e ~ ' ~ .  Isso permitiu-lhe fazer uma distinção, muito 

l6 Isto significa que a questão metafisica da IP não é uma questão sub-pessoal acerca de 
n~odelos cognitivos nein directamente uma questão sobre como é, fenomenologicamente, 
sentir-se ser. O que está em causa é saber que tipo de entidades no mundo são as pessoas. 
Frequenteinente a questão assume a forma de uma busca dos traços distintivos desse tipo de 
entidades. Têm sido propostos traços tais como a auto-consciência, a vontade livre, a exis- 
tência de estados mentais acerca de outros estados mentais, a existência de volições de 
segunda ordem, i.e. a possibilidade de se determinar a querer ou não querer aquilo que se 
deseja (Cf. FRANKFURT 1971 e as caracterizações - intimamente relacionadas - de 'liber- 
dade' e do 'conceito de pessoa'). Subjacente z i  discussão está evidentemente o confronto 
entre concepções absolutistas e não absolutistas de pessoa. De acordo com uma concepção 
absolutista, tima entidade que é uma pessoa é sempre e em todas as circunstâncias uma pes- 
soa, essa pessoa, e existe uma distinção clara entre pessoa e não-pessoa. De acordo com uma 
concepção nio-absolutista, uma entidade que é, por exemplo, agora uma pessoa não é sem- 
pre e em todas as circunstâncias urna pessoa, essa pessoa, não existindo uma distinção clara 
entre pessoa e rijo-pessoa. 

Cf. LOCKE 1999, nomeadamente Livro 11, xxvii, 9. 
j 8  A isto Locke acrescentava que 'pessoa', ao contrário de (ou por contraste) com 

'humano' é um temo forense, que avalia acções e o mérito destas e que pertence ou se 
aplica apenas a agentes capazes de lei, felicidade e infelicidade. A preocupação especial com 
aquilo que são as pessoas é em grande parte devida ao envolvimento da noção em práticas 
jurídicas e morais (por exemplo, apenas faz sentido considerar uma pessoa responsiivel por 
um crime se ela recordar tê-lo cometido). Aliás, no caso de Locke existia também uma 
agenda teológica, relativa a responsabilidade e ressurreição. Locke não rejeitava a existên- 
cia de uma substância imaterial 'em cada pessoa', discernida por ser 'o-que-pensa' quando 
existe pensamento, mas apenas que 'ser uma mesma pessoa ao longo do tempo' requeresse 
a identidade de uma substância imaterial, i.e. que fossem necessárias almas para explicar a 
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influente de então para cá, entre 'humano', uma classificação de espécie biológica 
aplicada a determinados indivíduos, que não são chimpanzés ou bahuínos, e 'pes- 
soa', um termo que noineia algo de mental. Este é o principio de uma concepção 
não absolutist~ de pessoa. 

Considere-se agora a concepção (reducionista) da IP de Derek Parfit". Se- 
gundo Parfit, embora as Pessoas não sejam Egos Cartesianos, elas não são (no sen- 
tido ideritijcativo de ser) corpos nem tão pouco séries de experiências (como um 
seguidor de Hume ou de Buda poderia defender), antes ténl corpos, pensamentos e 
experiências. Simplesmente, a sua existência não está acima e para além (above 
and beyorzd) dos corpos, peiisamentos e experiências, antes consiste na ocorrência 
de eventos mentais e fisicos inter-relacionados. 

Afirmar que factos coizstituer~i outros factos significa que (determinados) factos 
fazem com que determinados outros factos ocorram, de uma maneira não causal. 
Com 'consiste em' Parfit quer dizer: (1) ser necessário e suficiente para, (2) não 
haver mais factos (o que não significa que os factos descritos sejam os mesmos fac- 
tos) e (3) uma dependência assimétrica (não relacionada com cau~al idade)~~.  

A discussão de Parfit não é acerca de conceitos mas acerca de tipos de realida- 
des e liada nas sua posições nos obriga a crer que as pessoas são meras entidades 
conceptuais, que vêm a existência através do uso do conceito de pessoa. De acordo 
com o reducionismo constitutivo de Parfit as pessoas definitivamente existem; o 
que interessa saber é corno é que elas existem. O redtrciorzisrrzo coristitutivo de 
Parfit, opõe-se ao reducionismo identificativo e ao reducionismo eliminativo. De 
acordo com o reducionismo coiistitutivo Entbora Xs (Pessoas) sejam dijere~ites de 
Ys (corpos, everttos nzentais efísicos), a existéricia de Xs sintplesnlente consiste na 
existêrtcia de Ys. Pelo contrário, de acordo com o reducionismo identificativo, o 'é' 
de identidade ou instanciação entre X e Y assinala que X e Y são uma e a mesma 
coisa e que tudo o que é verdadeiro acerca de X é verdadeiro acerca de Y, não 
havendo necessidade de distingui-los (por exemplo: 'O cometa Haley é um pedaço 
de gelo'). Quanto ao reducionismo eliminativo, quando este é justificado uina 
determinada entidade nomeada pura e simplesmente não existe. Uin exemplo fre- 

IP. Se a consciência fosse identificada com a alma e considerada a nossa essência, essa 
essência poderia estar ausente (por exemplo, durante o sono). Ora uma tal concepção seria 
indefensável, pois a ausência da essência de uma entidade tornaria impossivel que essa enti- 
dade continuasse a ser a mesma entidade. 

I o  Cf. PARFIT 1984. Considerarei também o curso sobre Metafísica da Identidade Pessoal 
orientado por Derek Parfit lia New York University no Semestre de Outoiio de 7000. 

'0 A   rime ira coisa que preocupa Parfit na discussão da metafisica da 1P é a especifica- 
ção do 'consiste em', nomeadamente de modo a mostrar que a sua posição acerca de pes- 
soas não é eliminativista (como já foi acusada de ser, nomeadamente devido ipossibilidade, 
prevista em Reaso>rs and Persorrs, de uma descrição impessoal dos factos, i.e. uma descri- 
ção do niundo tal como ele é em que não aparecem pessoas e em que as experiências são 
descritas como ocorrendo e não como sendo 'possuídas' por alguina entidade). 
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quentemente utilizado por Parfit é o do Americano Médio (average americari), por 
exemplo em 'O americano médio tem 2 filhos'. 

Através de um exemplo como 'A Vénus de Cellini é um pedaço de ouro' as 
insuficiências quer do reducionismo identificativo quer do reducionisino elimina- 
tivo para conceber o estatuto das pessoas (e também da Vénus) tomam-se visíveis. 
A estátutua, embora 'feita do ouro', é distinta do ouro em que consiste e uma enti- 
dade de alguma forma '~eparada'~' .  O caso não é semelhante nem a identificação 
do cometa Haley com um pedaço de gelo nem à 'eliminação' do Americano Médio. 

Não é que Parfit pretenda que as experiências requerem por definição sujeitos, 
ficando a existência de pessoas imediatamente demonstrada. A ideia é que a IP ao 
longo do tempo consiste em algum tipo de continuidade fisica elou psicológica e 
que embora a IP seja distinta dos factos acerca destas continuidades ela não é um 
facto independente. Noutras palavras, a partir do momento em que se decreveu 
todos os factos relativos a corpos e cérebros está descrito tudo o que há a descre- 
ver: descrever a existência de pessoas não é descrever factos a mais no mundo. 

Várias consequências interessantes decorrem daqui: 

( I )  Se este tipo de reducionismo é verdadeiro a IP não é absolutamente deter- 
minada22. 

(2) A co-pessoalidade das experiências não é auto-e~plicativa~~. 

(3) Porque consistem noutros factos, a existência de pessoas e a IP ao longo do 
tempo não podem por si ter efeitos. 

(4) Uma inevitável ilusoriedade da nossa auto-concepção: o normal é termos 
crenças inconsistentes acerca da nossa própria 

Ora, Parfit pretende analisar as consequências das teses reducionistas acerca de IP 
no âmbito da teoria da acção. De facto, a questão inetafisica da natureza das pessoas 
tein uma relação directa com a questão das razões para agir. Aquilo que os agentes 
(pensam que) são importa quando se trata de saber o que é agir racionalmente, em fun- 
ção de um cuidado ou preocupação (coilcern) tanto quanto possível justificado, ou pelo 

" A estitua e o ouro são distintas na medida em cada um pode, por exemplo, 'durar' 
mais do que o outro (por exemplo, dcrretendo o pedaço de ouro destrói-se a estátua mas não 
o ouro, e derretendo o ouro do interior da estitua, deixando apenas a superficie da estitua e 
substituindo o ouro interior por outro material, destrói-se o ouro mas não a estitua). 

22 Embora a tendência para pensar que a IP determinada seja irresistivel e que por exem- 
plo num instante de tempo futuro ou seremos ou não seremos esta pessoa, isso não é ver- 
dadeiro. 

23 Pelo contrário, há ai uma unidade que tem que ser explicada evocando a forma como 
as experiências se relacionam entre si em função de factos fisicos acerca do cérebro e o 
corpo em causa. 

?' De facto, embora muitas pessoas não estejam dispostas a afirmar que são Egos 
Cartesianos, elas não têm (nós não temos) outra maneira de pensar em si próprias a não ser 
como uma unidade e co-pessoalidade de experiências que se mantém ao longo do tempo. 
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menos não auto-conhaditório. Por exemplo, se a P é  bem menos básica e determinada 
do que aquilo que usualmente pensamos, isso é razão para pôr de alguma fonna em 
causa a natiinlidade do egoísmo racional, em geral considerado como a pedra de toque 
da ncionalidade na acção. Um reducionista coloca as seguintes questões: porque é 
que, quando se trata de preocupação com o futuro e de razões para agir, havemos de 
estar especialmente preocupados com o tiosso próprio futuro? Haverá algo de neces- 
sário e de definicional na ideia segundo a qual cada agente tem uma preocupação espe- 
cial com o seu próprio futuro? Se a IP consiste nouhos factos e a sua importância é 
derivada fica aberta a porta para a defesa de um ponto de vista mais impessoal sobre 
aquilo que importa, característico por exemplo do utilitarismoz5. No caso de Parfit, a 
metafisica da IP prolonga-se precisamente numa filosofia 'des-pessoalizada' das 
razões para agir, assentando sobre a não importância (zrrii~~~porfo~rce) da IP. 

O reducionismo leva a uma inflexão importante na discussão da metafisica da 
IP: o desvio da natureza da IP para a ir~iportâ~icia da IP. E a proposta é que mesmo 
se quase todos nós quase todo o tempo queremos, mesmo que obscuramente, de 
alguma fonna ser e sobreviver, isso não é o que mais importa racionalmente. Seria 
mais racional pensar exactamente o que é que desejomos que seja e s ~ b r e v i v a ~ ~ .  

Discussões acerca daquilo que são 'pessoas' e 'razões para agir' são relevantes 
para a caracterização da racionalidade das partes na PO. De facto, ao descrever a 
PO Rawls está a tomar uma posição acerca da fundamentalidade das pessoas: ele 
está a considerar que existem, de fonna básica e não problemática, imidades deter- 
minadas da deliberação racional, fi~ndamentalmeute individuadas e definidas pelo 
interesse próprio. 

Quanto ao terceiro tipo de questões contemporâneamente hatadas sob o título de 
Identidade Pessoal e a que me propus a chamar questões narrufivas, elas são relati- 
vas ao relato autobiográfico de si ao longo do tempo, i coushução sempre mais ou 
menos ficcionalizada que é uma parte importante da psicologia das pessoas bem 
como às fontes e materiais deste relato. É este o tipo de questões mais Frequente- 
mente evocado pelos críticos de Rawls: aparentemente a teoria rawlsiana da justiça 
ofereceria meios inuito magros para a constituição de uma história de si. Exac- 

25 De facto, não é sem algum tipo de pressupostos acerca da metatísica da IP (nomea- 
damente pressupostos acerca da natural separaçio e do carácter fundamental das pessoas) 
que a globalização utilitarista é tio taxativa~nente afastada (e mesmo considerada um ndver- 
sário por excelência) na teoria rawlsiana da justiça. 

26 Assim como temos inuito mais continuidade fisica com o corpo a que agora cliama- 
mos nosso do que aquela que nos importa (este corpo vivo é fisicamente contiiluo coln o 
nosso futuro cadáver, com os últimos fragmentos desagregados daquilo que Ilojc o coilsti- 
tui, mas não parece que isso importe muito), talvez a continuidade psicológica (ser uina pes- 
soa, esta pessoa, com memórias, desejos e finalidades continuados) importe menos do que 
usualinente pensamos. Assim, aquilo quesafisfar.ia como presewaçfo ou realização daquilo 
quc importa poderia perfeitamente nào coincidir com a continuaç~o tísica ou psicológica de 
si, sendo bastante mais alargado e mais neutro. 

Revista Porluguera de Filosofia 
59.2Wi L 



tamente de que se trata neste tipo de questões? Para além da Unidade e do Centto 
que pensamos ser, deixando em suspenso a questão acerca daquilo que metafisica- 
mente somos (e que podemos não vir nunca a saber que somos), nós pensamos ser 
(de facto pensamos ter) uma história pessoal construída em tomo de tal Unidade e 
de tal Centro. Uma história pessoal é uma narrativa, uma agregação mais ou menos 
estmturada do decurso de uma vida a que chamamos nossa e na qual somos a per- 
sonagem principal. A narrativa não se identifica com o cérebro do corpo a que cha- 
mamos nosso, ncm com o corpo próprio, embora estes sejam causalmente responsá- 
veis por mantê-la. O Eu é o 'centro de gravidade narrativo'27 de uma história criada 
de forma in~oluntár ia~~.  Na intersecção das questões cognitivas e das questões nar- 
rativas da IP tem-se a seguinte situação: uma pessoa diz 'Eu sou a Sofia' e essa pes- 
soa é como uma máquina que escreve romancesz9. É a dimensão narrativa da IP que 
faz a ligação entre a questão cognitiva e a questão social, política, artística, etc, das 
'identidades', pensadas como aquilo que defme um indivíduo como sendo esse indi- 
víduo específico, com características que o ligam a comunidades e épocas históricas 
determinadas. Esta auto-criação30 - um mateiial importante de psicólogos, psiquia- 
tras e outros profissionais da IP - é o núcleo das questões narrativas". 

Situados os três tipos de questões, retomar-se-á a partir de agora pontos espe- 
cíficos, começando pela questão cognitiva, da racionalidade dos agentes e, por- 
tanto, por aquilo que, na PO, é pensado a partir da teoria da decisão racional. 

3. Problemas cognitivos: O agente e a deliberação 

O ii~siglit rawlsiano foi conceber a teoria da justiça como uma parte da teoria da 
escolha racional3z. Convém então antes de mais esclarecer o que se entende por 
racionalidade, de um ponto de vista tanto quanto possível exclusivamente cognitivo. 

27 A metáfora é de D. Dennett. Cf. DENNET 1991 e DENNETT 1992. 
28 Le. causada por processos que não são eles próprios nem inteligentes, nem conscien- 

tes, nem voluntários (tanto quanto sabemos aquilo que causa o nosso auto-apercebimento 
corpóreo e narrativo é um cérebro, no entanto esse saber seri sempre indirecto: nunca vimos 
o nosso próprio cérebro e nunca o veremos sem mediações). 

2' Cf. DENNETT 1989, DENNETT 1991, DENNETT 1992. 
"Não se trata obviamente de uma criação ex->ri/liIo, mas da criação, sempre em curso, 

de uma narrativa de si. Esta condição de auto-criação é de resto a razão pela qual a IP não 
é dada mas perseguida e conseguida ou não conseguida, num processo em que cada um se 
toma a si próprio como matéria susceptivel de moldagem e de mais ou menos posse. 

" Esta forma de colocar a questão da IP tem relações complicadas com a questão meta- 
fisica da IP, que frequentemente tem por trás uma agenda episteinológica e metafisica 'des- 
critivista', em que se trata de discemir aquilo que é, a natureza de algum tipo de entidade e 
não por exemplo de capturar o aspecto dinâmico desse tipo de entidade. 

32 Apesar de recuos e salvaguardas posteriores, relativos nomeadamente à distinçáo 
entre razoável e racional (cf. por exemplo UWLS 1993 b, Lecture 11, $1). 
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Várias disciplinas utilizam e desenvolvem hoje teorias da racionalidade. É uma 
questão delicada dizer quais são exactamente essas disciplinas. O caso não polé- 
mico, por excelência, de teoria da racionalidade é a teoria da decisão racional, que 
inclui a teoria dos jogos e a teoria da escolha social (social choice tl~eoly) que tem 
aplicações na economia, na gestão, na elaboração da política pública @ublic 
policy) e inesmo na biologia e v o l u ~ i o n i s t a ~ ~ .  A teoria das probabilidades é um 
exemplo mais polémico34 e apontar a lógica como teoria da racionalidade é já bas- 
tante polémico3s. 

A forma mais simoles de encarar a auestão disciolinar da racionalidade é esta- 
& -  

belecer que só é estritamente legítimo falar de teorias da racionalidade se estas pre- 
vêm agentes, i.e. entidades cujo comportamento adaptado a um ambiente determi- 
nado resulta da interacção entre crenças e desejos. A noção neutra e abstracta de 
agente, utilizada na economia, na teoria da decisão racional ou na Inteligência 
Artificial, é o ponto de referência incontornável da teoria da racionalidade. 

33 A teoria da decisão racional foi desenvolvida no século vinte por matemáticos, esta- 
tísticos, economistas e filósofos e constitui a visão normativa actualmente dominante da 
natureza da racionalidade (cf., por exemplo, N o z c ~  1993: 41). De acordo com a teoria da 
decisão um agente racional é uma entidade tal que tem preferências determinadas e ordena- 
das e age de acordo com elas, escolhendo por entre as opções de acção que se lhe oferecem 
aquela que niaxin~iza a utilidade esperada (essa utilidade é a utilidade atribuída pelo agente 
ao estado do mundo resultante da acção escolhida). Numa primeira caracterização a teoria 
da decisão apresenta modelos das situações em que um agente racional escolhe sozinho (cf. 
por exemplo V ~ N  NEUMANN & MORGENSTERN 1944 OU RAMSEY 1926), a teoria dos jogos 
apresenta modelos das situações em que um agente racional escolhe em situações em que a 
sua escolhe depende daquilo que outros agentes escolherem, i.e. situações de co-agência 
(co-agei~cy) ou confronto (cf. por exemplo VON NEUMANN & MORGENSTERN 1944) e a teo- 
ria da escolha social apresenta modelos para situações em que um agente racional escolhe 
oor outros aeentes racionais. i.e. em funcão das oreferências e interesses desses outros anen- - 
tes, como seu 'delegado' (a obra inicial de referência da teoria da escolha social é ARROW 
1963). A teoria da escolha social é muito importante na teoria da govemação (governtrrerii 
theov) e na teoria da democracia. 

34 A teoria das probabilidades pode ser considerada uma teoria da racionalidade tanto 
quanto for tomada como uma lógica da crença parcial e do argumento inconclusivo, na termi- 
nologia de F. Ramsey. Cf. RAMSEY 1926. Esta não é obviamente a única utilização da teoria 
das probabilidades -pense-se na estatística e na fisica - e nem sequer a mais impoiíante mas 
apenas aquela pela qual a teoria das probabilidades pode ser considerada conio uma teoria da 
racionalidade. Para considerar a teoria das probabilidades como uma Iógica da crença parcial 
Rniii\c). p3c d: I;irlu. c\ 1Jcr1tc1iiem~1. :I ci>n~cp;:lo l i r .q~~r .n~~<~; i  c<>~ntmi de prol?~bil~&~ilc. 

I' hlciius n.d+iiiici> r' i i i i l i i ~ r  u esnlur:ic30 <IL. sicrcni:is Iúeicus iin Iiiicl~x~icin Anifi;i.il. . . - - 
considerada conio ciência experimental, como uma investigação da natureza da racionali- 
dade. A Inteligência Artificial lida com o desenho de agentes artificiais, por contraste com 
a Iógica, que lida com estruturas formais abstractas. 
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Basicamente, a teoria da decisão racional analisa condições definidas sqbre as 
preferências de agentes, assumindo que utilidades e probabilidades estão imptíci- 
tas nas preferências demonstradas, e enuncia determinados constrangimentos sobre 
a estrutura do agente racional, tais coino a existência de uma listagem ordenada e 
hierarq~iizada (i-anlrizg) de preferências, a transitividade das preferências, a coe- 
rência pelo menos miniina das crenças em qualquer corte temporal, a cada instante, 
e ao longo do tempoj6 bem como a capacidade de fazer inferências válidas. Uin 
agente é racional se escolhe por entre os meios de que dispõe aqueles que são ade- 
quadas para atingir os fins que deseja atingir mediante um cálculo de utilidades e 
probabilidade$'. 

São estes comwonentes da racionalidade do agente aue a teoria da decisão raci- - 
onal fornece como 'esboço de uma psicologia'. Esta psicologia é em última análise 
um egoísmo racional, historicamente ligado ?I forma de conceber o comportamento 
de agentes no mercado e com a concepção de mercado utilizada na teoria econó- 
mica c l i s s i ~ a ~ ~ ,  e uma concepção perfeitamente apriorista, que não está baseada em 
quaisquer resultados experimentais, e que tem por isso mesmo muito inais perti- 

3"mbora o desconto temporal (i.e. o facto de os agentes racionais humanos, por exem- 
plo, não serem temporalmente imparciais relativamente aos resultados desejados das suas 
acções: em princípio tendemos a descontar um beneficio futui-o no presente) seja uin dos 
problemas mais interessantes tratados neste contexto. 

37 De modo a manejar teoricamente as situações de escolha, a teoria da decisão atribui 
valores numéricos as utilidades e probabilidades e propõe uin calculo sobre esses valores. A 
teoria da decisão lida assim com medidas e comparações das preferências dos agentes, das 
utilidades dos resultados (oiitcoriies) e da probabilidade de obtenção dos resultados dadas as 
acções. Diferentes axiomatizações são propostas. Cf., por exemplo, VON NBUMANN & 
MORGENSTERN, 1944, T11eoi.y of Gal~les arid Eco,~ornic Bclravior.. Os autores apresentam 
uma teoria matemitica da decisão que se aplica quando um agente está perante opções 
exclusivas de acção. A axiomatização da utilidade apresentada por John Von Neuinann e 
Oskar Morgenstern, à qual os estudos da decisão racional usualmeiite se reporiam, toma as 
probabilidades como dadas. Cada acção tem resultados (oatcon~es) aos quais são atribuídas 
utilidades, i.e. valores. Atribui-se probabilidades condicionais a cada resultado possível R 
em relação com uma acção, por exemplo a acção A. Autilidade esperada de um dado resul- 
tado R de uma acção A é dada pela seguinte fórmula: u (R) If P (RÁA). De acordo com a 
teoria, a racionalidade do agente envolve a pratica do acto com a maior utilidade esperada. 
Antes de Von Neumann e Morgenstern ja F. Rainsey tinha elaborado uma teoria da crença 
parcial e do raciocínio inconclusivo baseada numa teoria subjectivista da probabilidade, e 
nas noções de preferência e expectativa matemática do agente quanto a resultados das suas 
acções, apresentaiido propostas para a manipulação numérica desta lógica (cf. RAMSEY 
1926, P1rtl1 and P~obabili@). 

" Segundo a qual o comportamento do rnercado resultaria da interacção entre agentes 
completamente racionais cada um prosseguindo os seus interesses egoístas e decidindo-se 
por aquelas acções às quais atribuem a maior probabilidade de originar as melhores conse. 
quências para si de acordo com os seus objectivos e com a inforinação de que dispõem. 
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nência como pretensão normativa do que como descrição de factos. No entanto, 
sem psicologia da decisão racional não haveria teoria rawlsiana da justiça39. 

Algumas das grandes criticas à teoria da decisão racional como teoria da raci- 
onalidade dizein respeito (1) a ideia de maximização e à unificação que esta 
envolve, (2) ao intelectualismo ou cognitivismo da formulação, que oculta o fun- 
cionamento dos desejos dos agentes coino factor motivacional, e também ao facto 
de (3) aquilo a que nas teorias da acção se chama 'racionalidade' ser (apenas) uma 
interpretação de ocorrências fisicas em sistemas fisicos. A particular crítica que se 
aborda em primeiro lugar tem a ver com o irrealismo da ideia de maximização para 
caracterizar situações reais de deliheração40. 

Aparentemente, um processo de sa t i s f i c i r~~~  é fundamental em grande parte 
dos processos reais de decisão, desde as 'escolhas'da selecção natural que condu- 
ziram ao design de agentes até aos processos humanos de decisão. Nestas condi- 
ções, agentes resultantes de evolução por selecção natural não podem ser conside- 
rados como 'agentes perfeitainente racionais': o seu design, inclusive o desig~z para 
a cognição, resulta ele próprio de um processo de satisficirzg. 

De modo a pôr em relevo as características de uin tal processo e suas implica- 
ções na concepção de agente D. Dennett propõe o seguinte exemplo de delibera- 
ção seguida de decisão4?. 

Um departamento universitário pretende conceder uma bolsa ao melhor estu- 
dante que preencha determinadas condições e puhlicita essas condições. Não se 
contava com 250 000 candidaturas, ein dossiers exaustivos. Perante o número das 
candidaturas e a quantidade de informação de cada uma, a primeira coisa a cons- 
tatar é que (1) é ir~zpossível considerar todos os factores relevantes rio ferilpo dis- 
ponível. O (2) uso cego e iriipiedoso de regras giosseir-as de selecção e de decisão 
(por exemplo, um critério não absolutamente confiável mas não iirelevante, tal 
como as médias das classificações) é imprescindível. Além disso, (3) o decisor teiá 
que abdicar do controlo total do prncesso, apoiarido-se 1111112 processo aleatório 
(por exeinplo, um sorteio que reduza as candidaturas a cem ou duzentas). Após o 
uso desses processos de modo a cercear as alternativas ein consideração, procura- 
-se (4) salvar algurna coisa do processo selvagem ariterior; riomeadarne~iteprace- 

39 Isto não significa que Rawls não reconheça as várias críticas a que a teoria da deci- 
são racional está sujeita Cf. nomeadamente RAWLS 1993 a, nota 14 na p. 125. 

'OA critica parte de considerações relativas ao desig~i de um deliberador e aplica as teo- 
nas da escollia coino maximização racional em geral e não apenas a psicologia da decisso 
pressuposta por Rawls. 

'' OS processos de satisficiiig, teorizados nomeadamente por Herbert Siinon, sio pro- 
cessos de decisão que encontram soluções razoavelinente boas para probleinns em situações 
muito complexas, mas não soluções Optimas. Estas são inalca~içáveis em sihiações nas qilais 
é impossivel medir todas as alternativas por uma função de utilidade comum. 

42 Cf. DENNETT 1988. 
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deirdo a unia ariálise exaustiva e cilidadosa das carrdidaturas qlreficarain, das 
quais se vem a escolher uma. Este ultimo processo é uma tentativa, resultante de 
auto-monitorização, de corrigir o resultado final. 

Qualquer decisão tomada nestas circunstância é, evidentemente, enormemente 
vulnerável a um olhar retrospectivo: não existe qualquer garantia de que a altema- 
tiva que acabou por ser seleccionada seja a rnellior a l te rna t i~a~~.  No entanto, o deci- 
sor pode ainda assim considerar que a sua decisão foi a niellior possivel dadas as 
circunstâncias. Dennett sugere que o processo retrata de foma bastante fiel (e de 
acordo com ideias acerca do processamento cognitivo como paralelo e distribuído), 
as caracteristicas dos processos de deliberação e escoiha em deliberadores reais. 

Ora, estas caracteristicas da deliberação e da decisão não são usualmente enca- 
radas de foma  séria pelas principais correntes da filosofia moral (ou inelhor, são 
afastadas com a consideração de que qualquer situação real está longe de ser aquilo 
que deveria ser por princípio). O utilitarismo e a deontologia identificam-se nome- 
adamente num ponto importante: ambos exigem que sejam (ainda que idealmente) 
cotisideradas todas as coisas anteriormente à decisão. Ora, de acordo com 
Dennett, ((nenhum sistema de ética remotamente persuasivo foi alguma vez tor- 
nado coinputacionalmente manejável, mesmo que indirectamente, para problemas 
morais do mundo real. Por isso, mesmo se não tem havido falta de argumentos uti- 
litaristas (e kantianos, e contratualistas, etc) a favor de particulares políticas, insti- 
tuições, práticas e actos, estes estiveram sempre pesadamente cercados por cláusu- 
las ceteris paribi~s e por suposições de plausibilidade acerca das suas suposições 
idealizantes. Estas cercas estão feitas para ultrapassar a explosão combinatória de 
cálculo que ameaça se de facto se procurar - como a teoria afinna que se deve fazer 
- considei-ar todas as coisas»44. 

Para agentes reais, objectivamente liinitados, é impossível considerar todas as 
coisas, e Dennett pensa que é importante que a filosofia moral leve a sério tal 
impossibilidade. É por isso preferível conceber a deliberação moral como um exer- 
cício de disposições e não como maximização racional (entre outras coisas 
entende-se por maximização racional que 'dado o desejo D e as crenças C1, C2, 
Cn.. .de um agente, a coisa mais racional a fazer, corisiderados todos os factores, 
aparece ao agente como R. Logo, o agente decide por R conzo qualqirer agerite 
racional faria). 

É mais realista do ponto de vista cognitivo considerar que as pessoas são deli- 
beradores tais que são guiados por algo como uin 'cuidado não maximizante' e não 
por maxiinização racional, o que significa nomeadamente que elas fazem a todo o 
momento escolhas não maximizantes, que não podem ser identificadas com a esco- 
lha que qualquer agente racional faria. Essa estratégia não é, aliás, it~acional, dadas 
a insuficiência da infonnação e a pluralidade dos 'bens' em consideração. 

43 É mesmo provável que os melhores candidatos tenham sido afastados. 
44 D E N N E ~  1988: 129 
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IDENTIDADE PESSOAL E POSICÃO ORIGIN,IL RAIYLSIANA / 153 

Como se sabe, as éticas da viriude propõem a substituição do cálculo racional 
por considerações acerca do carácter dos agentes morais4*. Ora, Dennett defende 
que somos constituídos, enquanto deliberadores, por imperativos biológicos e dada 
a pressão temporal, de modo a agir de uma forma que se aproxima da situação 
caracterizada pelas éticas da virtude. O que Dennett faz é transpor a noção (de 
âmbito pessoal) de carácter para o âmbito cognitivo sub-pessoal. É possível, no 
entanto, estabelecer uma ligação entre a caracterizaqão cognitiva da deliberação e 
posições em teoria moral. Parte-se do seguinte: o que a caracterização estrutural 
dos delibexadores reais mostra é a falta de perfinência cognitiva das éticas da maxi- 
mização racional. Dois tipos de considerações nascem dai. Um primeiro tipo, tra- 
tado ein seguida, diz respeito a estratégias de melhoramento das decisões. Um 
segundo tipo diz respeito Aquilo que é possível, em tais circunstâncias, afirmar 
acerca da natureza da racionalidade, do ponto de vista de uma teoria filosófica da 
racionalidade e será tratado no ponto 4. 

Relativamente h questão do melhoramento das decisões morais, Dennett desen- 
volve a ideia de um manual de primeiros socorros morais46. Este constituiria uma 
necessidade para agentes que agem ein tempo real, sendo ao mesmo tempo uma 
tentativa de incorporação na teoria filosófica da moralidade das iinperfeições cons- 
titutivas dos agentes reais. O manual diria o que fazer imediatamente e teria como 
finalidade criar estados disposicionais em agentes que têni que decidir sem tempo 
para calcular todas as implicações dos sens actos. O que poderia conter uin tal 
manuai? Uina proposta decorre do exemplo dado atrás da selecção de um candi- 
dato apesar dos constrangiinentos objectivos à deciszo: tendo discernido os meta- 
-probleinas do processo de decisão o deliberador pode desenvolver liábitos de pen- 
samento que lhe peimitam lidar coin tais problemas. Estes estariam contidos 110 

inanual. Por exemplo, perante a proliferação das considerações na situação de deli- 
beração (o 'excesso' das candidaturas), o deliberador pode desenvolver intei~upto- 
res da ponderação, que terininein arbitrariainente a geração das considerações. 
Estes 'interruptores' são inaneiras de lidar com a iiitratabilidade computacional e 
impedem de facto a consideração de todas as coisas. A natureza dos terminadores 
de coiisiderações é obviamente uma questão probleinática: eles podem ser de mui- 
tos tipos. A um nível ético, os terminadores das considerações podem ser por 
exemplo 'direitos' ou 'regras', noções que têm todas as vantagens do dogmatismo 
sobre a hiper-racionalidade, i.e. conduzem mais facilmente um agente i acção. 

Uin outro conteúdo possível (bastante probleinático) do manual de primeiros 
socorros inorais seria a ideia segundo a qual os manuais podein ser vários e altei-- 
nativos (o que supõe, evideiiteinente, que do ponto de vista cognitivo noções que 
fazem apelo a Uma-ideia-de-racionalidade, tais como 'A audiência racional' ou 'A 

45 Corrigindo assim ao mesmo tempo a desconexão entre as decisões racionais e a vida 
e a pessoa dos agentes que é característica das éticas da inaxiniiznçiío rncionnl 

46 DBNNETI. 1988. 
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transparência ético-política das sociedades' seriam duvidosas). De qualquer forma, 
e essa é a sua importãncia, a ideia do manual ergue-se coiitra o erro comuin das éti- 
cas da maximização racional, a ideia segundo a qual «deve haver uma única (melhor 
ou mais alta) perspectiva a partir da qual é possível avaliar a racionalidade 

Embora Dennett apresente as suas sugestões sob a forma de uma investigação 
do desigiz do deliberador e rejeite as aproxiinações com as éticas da virtude, as 
estratégias de meta-controlo da deliberação apontadas no manual parecem susten- 
tar as propostas destas. Os problemas conceptuais com que a ideia de maximiza- 
@o racional se  depara no domínio ético e que conduzem as propostas das éticas da 
virtude revelam assim ser o reflexo de características estruturais dos deliberadores, 
que a filosofia moral deveria considerar e aquilo que começa por ser apenas uma 
descrição das características sub-pessoais poderia conduzir a propostas substanti- 
vas em filosofia inoral. Poder-se-ia, por exeinplo, imaginar uma sihiação em que, 
para além da sua utilidade cognitiva e estrutural, os intermptores de considerações 
tivessem uma motivação moral e em que o abandono do ideal da maximixização 
racional conduziria a defesa de uma concepção não racionalista de moralidade e 
motivação e à aceitação do facto de  o cuidado não maximizante ser uma 
estratégia racional perante a pluralidade de  objectos de cuidado. 

Em conclusão, a ideia segundo a qual a deliberação é maximização auto- 
-controlada e unívoca, totalinente dominada pelo agente, resultando numa máxima 
racioiial que rege a acção ou num cálculo de utilidades inobjectável, é irrealista. O 
que 'constitui' um deliberador real é mais propriamente monitorização de uma mul- 
tiplicidade de  produções: a unidade deste é mais uma 'unificação de segunda 
ordem' do que 'uma unidade no coinando'. Do ponto de vista cognitivo, nem a uni- 
dade do agente nem o auto-controlo na deliberação que conduz à acção podem ser 
toinados como garantidos. As condições reais do 'agente' e da deliberação devem 
assim tomar-lios cautelosos face ao perfil de agentes racionais rawlsiano-lcantianos. 

47 DENNETI. 1988: 139. 
48 De facto, o que seria um agente moral totalinente racional? Um tal ser não gozaria 

sequer a vida própria nem gozaria da existência de outros seres, (por exeinplo em termos de 
amor ou de arriizade) coiisiderando-os apenas pai ocasião da (niio) estrita submissão das 
acções a regras racionais ou do calculo do bem comuiii. Estas críticas aplicam-se quer à 
deontologia quer ao utilitarismo precisamente tanto quaiito estas são éticas da maxiinização 
racional. Aliás, de acordo com uina teoria liumeana radical da motivação um 'agente' total- 
mente racional iiem sequer agiria: o agir só pode ser iiiovido a desejos e esse ser estaria ape- 
nas informado. Coiiio é sabido, nenhuma escollia particular face a uma situação determinada 
é, de acordo c0111 o Iiuiiieano, despoletada pela mera informação. Como diz Blackbum 
(BLACKBURN 2000), a razão apenas determina o entendimento das situações, o input, e nào 
a forma como o input é convertido em ontput, i.e. ein acção. Para uui Iiuineaiio como -- 
Blackbum, toda a motivaçiio, qesmo a mais elevada ou intelectual, depeiiac-de-desejos. 
Note-se que hunieanism6;ao contrario do kantismo, não estabelece uma cisão entre os dese- 
jos e o dever-ser, nem elimina o lugar dos sentiiiicntos e atitudes na niotivação para agir. 



4. Um indivíduo e um projecto racional de vida 

Entender-se-á em seguida 'pessoalidade' como pessoa no sentido pleno e con- 
cretizado e não já apenas agente-delineado-a-partir-da-decisáo-racional. Essa é a 
questão que Rawls aborda através da ideia de projecto racional de vida como bem 
das pessoas. Na PO as partes sabem que as pessoas terão um projecto racional de 
vida e uma das coisas que deve ser possivel na sociedade regida pelos princípios 
da justiça, uma vez estabelecida esta pelo contrato das partes, é que os indivíduos 
se tomem pessoas desenvolvidas enquanto tal Gfilll bloivii persoiis), exercendo 
poderes morais e prosseguindo concepções de bem, 'preenchendo' assim o esque- 
leto fornecido pela teoria da decisão. Rawls evoca, portanto, duplamente a racio- 
nalidade para caracterizar as suas 'pessoas': quando as caracteriza como agentes 
I-acionais e quando afirma que elas têm umprojecto racional de vida. 

O projecto racional de  vida é uma noção estranhad9, na qual está em causa o uso 
da racionalidade para se conceber aquilo que se é enquanto 'pessoa determiliada', 
no sentido 'denso' e não apenas esquemático (o sentido que caracteriza o agente 
racional). Aparentemente aquilo que Rawls propõe é a utilização do esquema da 
decisão racional como substituto daquilo que normalmente os profissionais da IP 
(como psicólogos e psiquiatras) estão mais prontos a conceber como uma história 
que cada pessoa tem acerca de si própria, uma história circundada de afectos, rela- 
tivamente aos seus objectos e objectivos. 

Procura-se em seguida, antes de  mais, saber o que é que, de u m  ponto de vista 
filosófico, pode ser afirmado sobre a natureza de tal racionalidade que opera na 
constituição de si. Ora o uso da racionalidade sobre si pode ser caracterizado, a par- 
tir da filosofia da mentezo precisamente como uma característica do tipo especial 
de sistemas cognitivos fisicos que si70 'pessoas'51. Estas constituem um ponto de 
aplicação especifico de  uma teoria geral da mentalidade no mundo fisico. De 
acordo com a Teoria dos Sistemas Intencionais (TSI), a pessoalidade @e~~so!~/iooC() 
é uma forma particular e sofisticada da mentalidade. De acordo com a caracteriza- 

49 Rawls caracteriza a noção da seguinte forma: «O projecto de vida de alguém é racio- 
nal se e só se 1) for um dos projectos que são coerentes com os princípios da escollia raci- 
onal quando aplicados a todas as características relevantes da situação em Que encontrem e 
2) for o projecto que, de entre todos aqueles que respeitam esta coiidiçio, foi escolhido pela 
pessoa em causa a partir de uma deliberação inteiramente racional, isto é, tendo total cons- 
ciência dos factos relevantes e depois de uma cuidadosa análise das consequências» (RAWLS 

1993 a: 314). 
50 Escollie-se aqui como referência, sobretudo, a filosofia de D. Dennett e a concepçào 

de pessoalidade (persorrhood) no 3mbito da Teoria dos Sistemas Intencionais, a teoria geral 
do estatuto da intencionalidade ou mentalidade no mundo fisico. 

DENNETT 1981, Co>iditiotls of Persorihood. Cf. D ~ v i o s o ~  1982, Ralio~~ril Afiirr~als, 
para uma concepção menos continuista do que a de Dennett do estatuto da racionalidade e 
da pessoalidade relativamente a outras fonnas do 'mental'. 
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ção da Teoria dos Sistemas Intencionais, pessoas são entidades tais que são não 
apenas susceptíveis de serem interpretadas como Sistemas Intencionais, como são 
capazes de assumir a estratégia intencional sobre outras sistemas e de assumir que 
outros sistemas assumem a estratégia intencional sobre eles (i.e. que lhes atribuem 
mentalidade 'de volta'). Abre-se assim o espaço da verdade, da mentira, da confi- 
ança e do logro que caracteriza as relações inter-mentais e comunicacionais huma- 
nas, que é uma condição essencial do tipo de mentalidade que é a pessoalidade. 
Mas as pessoas são capazes de mais: são capazes de avaliar racionalmente o seu 
próprio uso da racionalidade em todo o processo interpretativo e nomeadamente na 
constituição da sua própria identidade. 

Mas qual é a natureza desta racionalidade que conduz interpretativamente a 
sucessivos 'aprofundarnentos' da mentalidade de parcelas do mundo fisico até che- 
gar à pessoalidade? A racionalidade é o ponto de apoio de teorias quinianas do 
mental, como por exemplo as de D. Davidson e de D. Dennett, de acordo com as 
quais nada no mundo fisico" que seja insuficientemente racional é interpretável 
como mental. A esta posição está associado um principio de caridade, de acordo 
com o qual um agente tem crenças que são na sua maioria verdadeiras e faz infe- 
rências que são na sua maioria racionais. Este é um princípio ou constrangimento 
apriorístico que se aplica a tudo o que é 1nenta1~~. 

Já se viu que a abordagem cognitiva dos inecanismos da racionalidade revela 
algo a que poderia chamar uma imperfeição constitutiva da racionalidade dos 
agentes reaisS4. Ora, é impossível não notar o choque entre as teorias quinianas do 

Ou melhor, no mundo pensado, do ponto de vista metafisico, como sendo basica- 
mentefisico. 

53 O núcleo das teorias quinianas do inental é este principio de caridade. O lugar origi- 
nino do principio da caridade e o pensamento de Quine (cf o parágrafo 13 do Capitulo 2 
de FVord U I I ~  Object). O princípio da caridade acompanha a filosofia da mente contemporâ- 
nea a partir do momento em que Quine declara (cf. a observação acerca da tese de Brentano 
$45 de Word and Objecl) que o mental ou intencional tem um estatuto interpretativo. Estão 
assim geradas as teorias do mental que são teorias da interpretação, nomeadamente a tradu- 
ção radical do próprio Quine, a TSI de Denriett e a inle17>retsção radical de Davidson. A pro- 
posta de Quine, que rege todas as teorias da interpretação, nomeadamente as de Dennett e 
de Davidson, é a seguinte: para além de um certo ponto, a (suposta) irracionalidade do indi- 
viduo sob interpretação deve fazer com que o intérprete duvide das suas próprias hipóteses 
de traduçóo. E mais provável que estas hipóteses estejam mal formuladas do que o indivi- 
duo a ser interpretado seja desse modo irracional. O principio afirma a existência de uma 
conexão incontomável entre intencionalidade e racionalidade: a atribuição de crenças a um 
sistema pressupõe a racionalidade do sistema, a qual é comportamentalmente (e portanto 
instmmentalmeute) avaliada. 

54 Embora nào haja problemas em continuar a considerar a racionalidade como 'a 
melhor adaptação possivel do comportamento de agentes ao seu ambiente, consideradas as 
suas crenças e desejos' bem como uma adaptação evolutiva com propósitos determinados. 
A acepção minima e incontomável de racionalidade de que se trata aqui e a racionalidade 
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mental, que supõem de algum modo uma impossibilidade de irracionalidade nos 
sistemas iuterpretáveis como mentais e a perpectiva coguitiva que sublinha as limi- 
tações constitutivas ou mesmo a 'generalização' da i r ra~ional idade~~.  

Tomando de novo como exemplo a TSI, é mesmo possível considerar que ela 
envolve um argumento a favor da ir~ipossibilidade de irracionalidadej6. Aliás, o 
argumento aparece sob uma forma dupla: por um lado fazendo apelo à maneira de 
Quine à conexão intencionalidade-racionalidade, por outro fazendo apelo à sub- 
missão dos sistemas cognitivos à selecção natural. Que o argumento seja duplo 
revela, de  resto, o própiio ceme do problema das teorias fillosóficas e cognitivas 
da racionalidade: a ambiguidade relativa à natureza da racionalidade. Nas investi- 
gações da natureza da racionalidade nunca é totalmente claro se a teoria da racio- 
nalidade é uma teoria cognitiva naturalista, relativa a comportamentos adequados 
de sistemas fisicos resultantes de selecção natural5', ou uma teoria normativa, com 
apoio na qual sistemas tísicos são interpretados como mentais e que permite uma 
'exigência de correcção'. 

instrumental, uma caracterização de racionalidade que vale para qualquer sistema cognitivo, 
consciente ou não. Agir de acordo com 'razões', é evidentemente um funcionamento que 
pode ter bases diversas nos sistemas cognitivos, desde a pura e simples instalação (iviring) 
que propicia a adaptação das funções do sistema ao seu ambiente, até ao condicionamento, 
até ao reconhecin~ento consciente de conexões entre conteúdos. Este último, embora possa 
parecer destacar-se relativamente às 'bases' anteriores pode igualmente ter sido seleccio- 
nado (cf. N o z i c ~  1993: 108). 

55 Cf. TVERSKY & KAHNEMAN 1981, TVERSKY & KAHNEMAN 1993. Mesmo que se trate 
de sujeitos academicamente treinados em Ióaica ou teoria das orobabilidades há certas irra- - 
cionalidades recorrentes (dir-se-ia na terminologia da teoria dos jogos que as estratégias 
dominantes s5o irracionais...). Nos aludidos estudos chama-se irracionalidade, por exem- 
plo, à existência de tendências ou inclinações previas (bias) que determinam o enquadra- 
mento (finrllirrg) das escolhas (supostamente racionais) de agentes, às más estimativas de 
probabilidades, à intransitividade (ou mesino inversão) das preferências dos agentes, ao 
facto de os agentes incorrerem sistematicamente em falácias, etc. Em suma, chama-se irra- 
cionais a (I) processos pelos quais agentes chegam a conclusões que não podem serjustifi- 
cadas pelo seu próprio conhecimento, e a (2) processos que conduzem a uma conclusão ou 
decisão que não é a melhor que poderia ter sido alcançada à luz da evidência disponlvel, 
com os recursos temporais disponíveis. São assim possíveis situaqões em que agentes acre- 
ditam em contradições, não acreditam nas consequências daquilo em que acreditam, incor- 
rem em fraqueza da vontade e em auto-engano, etc. Em todos estes exemplos trata-se de 
irracionalidade na gestão dos meios, e portanto de racionalidade instrumental e não de raci- 
onalidade dos fins. 

5"em aliás sido acusada disso, cf. STICH 1993, Capitulo 2, Good Reasolri~ig a ~ i d  
Inte~itional Confent: How Irrutional CUII We Be?. 

57 Por contraste com, alias, um mecanismo de representações e coi~ipiitações ii lu Fodor, 
que seria uma caracterização puramente interna 
entende por racionalidade. 

Revista Porlupesa de Filaiofio 
5P.2W3 /139-170 



1% / SOFIA MICUE~VS 

Reportar a racionalidade à evolução por selecção natural é bastante comum nas 
teorias psicológicas e filosóficas. O que importa desde logo notar é que o facto de 
se considerar o design para a racionalidade da perspectiva da selecção natural, 
estende a este o estatuto geral dos produtos da selecção natural (um design não 
óptimo mas apenas satisfatório, suficientemente bom). A reportação da racionali- 
dade à selecção natural é uma reportaçáo ao êxito no comportamento global do 
agente e apenas isso e é portanto também, inevitavelniente, um passo no sentido de 
duvidar de qualquer qualidade intrínseca dos produtos e resultados da racionalidade. 

Se o ponto de vista evolutivo, apesar de oferecer uin argumento a favor da 
impossibilidade de isracionalidade, não coloca qualquer constrangimento de 'qua- 
lidade' intrínseca sobre os processos e produtos da racionalidade a abordagem feita 
por meio do principio da caridade parece obrigar à atribuição de uma racionalidade 
mais perfeita. Os quinianos podem, é certo, ter posições diferentes quanto ao esta- 
tuto da racionalidade suposta na i n t e r p r e t a ç ã ~ . ~ ~ .  Mas todos concordarn que a 
suposição de racionalidade é criterial para identificar e caracterizar a intencionali- 
dade, não constituindo uma opção, mas uma condição. 

O ponto de apoio do intérprete (quiniano, davidsoniano ou dennettiano) é a 
'racionalidade instsnmental', comportamentalinente avaliada. Mas um tal ponto de 
apoio deixa em aberto saber que racionalidade é essa (e quanta) que é assini inape- 
lavelmente suposta, e quanta racionalidade tem que ser supostas9. Esse ponto de 
apoio não tem também por que envolver qualquer ponto de vista exterior em fun- 
ção do qual se possa falar de Racionalidade peifeita. No caso particular da TSI, uma 

is Isto é claro comparando os casos de Dennett e de Davidson: Davidson sugere que a 
verdadeira natureza da racionalidade suposta na interpetação é revelada pela teoria da deci- 
são, Dennett considera a racionalidade um conceito sistematicamente pré-teórico. Cf. 
DAVIDSON l980c, I-Ie~npel o11 Exp/ni~ii>ix Action e D E N N E ~  1987. 

5!'0 que as teorias quinianas da interpretação nom~almente fazem é apelar a intuições 
acerca de irracionalidade (o exemplo de irracionalidade improvivel do próprio Quine e um 
indivíduo que crê p e -p). Mas onde se vai buscar os standairls de racionalidade quando se 
apela a intuições de irracionalidade? Que staiidards de racionalidade mantem ainda algném 
que afinna, como, por exemplo, Dennett faz, que a racionalidade não consiste na consistên- 
cia das crenças, nem em fechamento dedutivo nem em capacidade inferencial perfeita? No 
caso especifico da TSI, passa-se por situações em que se afirma, verificado o choque entre 
a racionalidade e a incorrigibilidade dos SI, que a atribuição de racionalidade é sempre glo- 
bal ou holista e de certo modo permissiva (no sentido em que admite alguma inconsistên- 
cia), por situações em que a insuficiência computacional, a incapacidade de inferências per- 
feitas considerando todos os factores, é como se viu, evocada como razão suficiente para a 
oposição às éticas da maximização racional, por situações em que se afirma que a solução 
para (aquilo a que na Inteligência Artificial sc chama) o problema do enquadramento passa, 
nos liunianos, por uma não obrigação i coerencia dos crenças do sistema (Nesse contexto 
Dennett defende que nada na iinplementaçõo dos Iiibitos -que são ideias práticas, razão por 
instinto, feixes de como-lidar - na criatura obriga a preservar a consistência do que estes ins- 
tauram em termos de imagem manifesta). 
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hipótese que se coloca é mesmo que a racionalidade não seja nem uma noção muito 
profunda nem uma noção unificada. Antes de mais, a racionalidade é uma noção do 
nivel do agente, i.e. do nível de sistemas cognitivos fisicos que se comportam ade- 
quadamente, do ponto de vista instrumental, nos seus mundos, e não uma noção 
apoiada na existência de géneros naturais representacionais, uma noção por princi- 
pio insusceptivel de caracterização precisa (e de uma só caracterização). É neste 
sentido, o sentido em que a racionalidade só pode ser avaliada instrumentalmente, 
que ela não tem 'valor intrínseco'. Este ponto é importante quando se coloca a ques- 
tão da comprovação empirica da irracionalidade de sujeitos em estudos empíricos60. 

Davidson tein uma proposta de resoluçgo do problema do choque entre estudos 
empíricos da racionalidade e a necessidade de usar o principio de caridade na teoria 
do mental: tudo depende do que se entende por comprovação empirica da racionali- 
dade6I. A suposição de que estudos empiiicos poderiam fornecer a comprovação (ou 
infirmação) da racionalidade dos agentes não é razoável. Experiências empíricas 
acerca de racionalidade não podem infirmar as caracterizações que a teoria da raci- 
onalidade (que é para Davidsoii a teoria da decisão, tomada como definindo a ver- 
dadeira natureza da racionalidadeb2) faz da estrutura do agente racional. De facto, 
não sabemos imaginar o que é para uin agente ser racional (ou irracional) sem o qua- 
dro teórico da teoria da decisão: a caracterização do agente (feita pela teoria da deci- 
são) é co~lstitutiva daquilo que é ser racional e agir racionalmente. Neiihuma inter- 
pretação ou avaliação dos dados experimentalmente obtidos pode ser feita sem 
utilizar as próprias propostas da caracterização daquilo que é um agente racional. 
Pura e simplesmente não sabemos nem podemos pensar de outra maneira, não pode- 
mos pensar que nós próprios não pensamos (ou que qualquer outra pessoa não pensa) 
geralmente de forma racional (a não ser deixando de pensar que pensamos, por 
exemplo, ahibuindo erros a irrupções de dishírbios ao nível do hardware cognitivo). 

É óbvio que liá uma espécie de circularidade na posição de Davidson: a racio- 
nalidade constitutiva do agente é encontrada porque é 'lá posta'63. Mas Davidson 

"Estes teriam conclusóes pessiinistas, provariam que agentes reais são maioritariamente 
irracionais em xraiide parti das circunstâncias de inferência e decisão. Pelo menos é isso que 
eles aparentemente mostram, mas é claro que urna tal avaliação 'supõe a racioiialidade'. 

DAVIDSON 1980. 
" Davidson pensa que apenas os humanos s8o verdadeiramente racionais; aTSI não tem 

que fazer restriçóes idênticas. 
Na teniiinologia de A. Zilhão (Zi~iiAo 199811999) e forçando um pouco os tennos do 

próprio Davidson (DAVIDSON 1980: 261, He,ipel ori Explninirrg Aclioli) isto significa que os 
axiomas da teoria da decisão são verdades sintéticas a priori acerca de seres racionais quais- 
quer. Essa é a razão pela qual Davidson pensa que os elementos da teoria da decisão (por 
exemplo as considerações acerca da transitividade das preferências) têm que ser preserva- 
dos face a resultados como por exemplo os de D. Tversky e A. Kahnemaii que mostram 
como é coniuin a inversão de preferências em agentes reais, bastaiido que existanl variações 
do enquadramento da decisão em causa (TVERSKY & KAHNEMAN 1981). 
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crê que a teoria tem que ser preservada porque é tudo o que temos. A circularidade 
na tentativa de justificar ou fundamentar a racioiialidade de agentes parece de qual- 
quer modo ser incontomável, estando provavelmente relacionada com o tipo de 
seres que elaboram teorias da racionalidade, seres instrumentalmente e minima- 
mente racionais64. 

Quando se substitui a teoria da decisão proposta por Davidson como única pos- 
sibilidade de chegar à verdadeira natureza da racionalidade pela ideia dennettiana 
de uma caracterização sistematicamente pré-teórica da racionalidade obtém-se 
uma análoga obrigação à idealização, mas agora sem qualquer obrigação de pro- 
por uma teoria da verdadeira natureza do objecto idealizado (ou de propor que o 
objecto idealizado tem uma verdadeira natureza). 

Um problema adicional, voltando à conexão 'conceptual' entre racionalidade e 
intencionalidade suposta pelos quinianos, é saber quanta racionalidade será neces- 
sário supor quando se interpreta. Um ponto de acordo não muito promissor, apa- 
rentemente, é o facto de, se nos usamos a nós próprios como modelo, ser consen- 
sua1 que a nossa racionalidade não é muita ou muito perfeita65. De novo no caso 
especifico da TSI, e ao contsário do que alguns críticos de Dennett afinnam6', não 
faz sentido considerar que a TSI, enquanto teoria quiniana do mental, siipóe uma 
racionalidade perfeita. A melhor proposta quanto à 'quantidade' de racionalidade 
necessária à suposição de racionalidade da TSI é talvez a de uma racionalidade 
mínima. Na proposta de C. Cherniak6', 'racionalidade mínima' significa que não 
existe um conjunto especifico de inferências que os estados mentais de um agente 
tenham que manifestar para este ser candidato i descrição intencional. O agente 
deve manifestar apenas um conjunto razoavelmente subtancial das inferências 
requeridas a um agente racional perfeito. O que é importante na noção é o facto de 
ela se opor a um apriorismo definitivo quanto à racionalidade: não é possível enu- 
merar a priori um núcleo de crenças verdadeiras e de princípios racionais sem os 
quais não existem agentes racionais6*. 

64 Qual seria a alteniativa? Como, senão através de actividade cognitiva, se avaliaria a 
actividade cognitiva? 

65 Partindo do constrangimento ou obrigação de nos supomlos a nós próprios como 
modelo, S. Sticli (STICH 199350) fala de uni principio de chauvinisnio intencional. Ser 
intencionalmente descritivel requer a presença de uma dinamita cognitiva semelhante a 
nossa e criaturas inuito diferentes de riós não semo, assim, intencional~nente descritiveis. No 
entanto, iim tal liinite imposto à (ir)racionalidade tem,razões relativas ao observador, que 
são perfeitamente desinteressantes: a in-descritibilidade intencional não assinala, nestas 
condições, nenhuma fronteira natural. O que Stich procura 6 precisamerik extnir as conse- 
quências deste chauvinismo intencional. 

Cf. por exemplo Snc1.1 1993. 
67 CHERNIAK 1986. 
68 Dada a ligação entre mcionalidade e intencionalidade e esta vagueza da racionalidade 

é claro que uma caracterização intencional não poderá tambem ser uma questão de tudo ou 
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Os núcleos da racionalidade que são a racionalidade instrumental e a raciona- 
lidade mínima, dão-se tão bem com imperfeições constitutivas como com o con- 
ceito de optimização. Nenhum requer (pelo contrário parecem permitir excluir) 
uma racionalidade óptima ou perfeita. Evidentemente, nenhuma qualidade intrín- 
seca dos produtos e processos de uma racionalidade que não é óptima nem perfeita 
(embora seja exigida) fica garantida. Mas nada comprometia à partida a TSI com 
semelhante ideia. Tudo o que há na proposta da TSI como teoria da interpretação 
supondo a racionalidade é a afirmação de que a racionalidade é uma condição da 
caracterização intencional. Nada na TSI obriga a que a racionalidadeper/2ta seja 
uma condição necessária da caracterização intencional. 

Constitui evidentemente um problema, dada uma tal 'natureza' da racionali- 
dade, o facto de a racionalidade ser considerada como chave para a psicologia e 
para a constituição da pessoalidade. De facto, a pessoalidade 'deusa' dependeria 
em última análise de uma interpretaçáo, de uma 'suposição de racionalidade' 
acerca de si. Mas talvez a situação não seja tão estranha assim: se em termos de 
racionalidade se encontra aquilo que se coloca a partir do ponto de vista do intér- 
prete, o que isso significa é que o ponto de vista do intérprete é auto-constitutivo. 
Por trivial que pareça a observação isto significa, por exemplo, que a racionalidade 
envolvida na constituição de si não é uma característica do funcionamento neuro- 
fisiológico dos neurónios ou de outro ha1.dwar.e qualquer do agente, nem de pro- 
cessos computacionais definidos sobre entidades intrinsecamente representacio- 
nais. O seu estatuto é o do artificial de H. Simou, o interface". 

Por outro lado, a indispensabilidade da racionalidade na teoria do mental, não 
parece ser necessariamente acompanhada pela convicção de que alguma teoria (por 
exemplo uma teoria formal como a teoria da decisão ou mesmo a lógica) eventu- 
almente exibirá Irma verdadeir.a riahrreza da racinnalidade. A situação é mesmo 
compatível com a ideia segundo a qual a racionalidade não tem uma verdadeira 
natn~eza'~. O ponto de referência é apenas a adaptação suficientemente boa ao 
ambiente do comportamento, guiado por 'representações', de agentes cognitivos 
fisicos dotados de uma estrutura de 'finalidades'. Será que nestas condições a raci- 
onalidade poderá ter pretensões a fundar alguma coisa? Parte do trabalho de uma 
teoria filosófica da racionalidade consistirá mais propriamente em justificar o esta- 
tuto de equilíbrio reflectido entre práticas de racionalidade, formalizadas e 
comuns, e respectivas intuições, por um lado e formalização de princípios e regras 

nada - mas essa ideia está, precisamente, de acordo com o anti-representacionismo da TSI 
enquanto teoria do mental. 

" SIMON 1969. 
A racionalidade não consiste por exemplo em fechamento dedutivo. Sú este, note-se. 

implicaria a capacidade de fazer todas as inferências logicamente válidas a partir das nossas 
crenças. Ora isso não nos acontece e nem é possível. Se soiiios racionais, a nossa racionali- 
dade não é desse tipo. A racionalidade não consiste também nem num 
cial perfeita, nem numa coerência total no corpo das crenças 
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por outro do que na descrição de alguitta realidade substantiva7'.0 mínimo que se 
pode concluir é que não é imediatamente legitimo evocar dados empíricos ou a 
evolução para falar de  Utna Racionalidade. De forma mais extrema, dir-se-á, como 
S. Stich em Tlie Fiag~~ientation of Reaso~i~', que é impossível formular conshan- 
gimentos a priori para todos os agentes racionais possíveis. Não existe A 
Racionalidade, o Agente Racional. 

Que conclusão final se deverá retirar das discussões acerca da natureza da raci- 
onalidade na filosofia da mente e da acção e na psicologia cognitiva? Pelo menos 
que subsiste uma grande ambiguidade entre um uso 'descritivo' da noção de racio- 
nalidade, que pareceria inocentemente cognitivo, e um uso normativo da noção, o 
que mostra que não está disponível nenhuma noção descritiva simples de raciona- 
lidade e portanto que é desde logo bastante problemático evocar sem mais a racio- 
nalidade de um agente. Mas, sobretudo, deve-se concluir que a passagem de uma 
atribuição de racionalidade a sistemas cognitivos, provavelmente inabdicável na 
teoria da cognição e da acção, para alguma pretensão de universalidade ou de natu- 
reza profunda e fundamentadora da Racionalidade das pessoas não é legitima. 

5. Questões narrativas: Ser ou níio ser u m  indivíduo 

Regressando à descrição e a avaliação que as pessoas fazem de si próprias vol- 
tamos ao terceiro tipo de  questões da IP, as questões narrativas. O estatuto desta 
narrativa de si pode ser concebido de maneiras muito diferentes. Antes de consi- 

'' Assim, deve ser por exemplo encarada a possibilidade de a força das nossas intuições 
a favor de certos 'principios de racionalidade' (por exemplo principios I0gicos) não ser 
prova definitiva de nada. A aparente anto-evidência de conexões de conteúdos pensados, a 
força do 'segue-se de', não é, em tais circiinstâncias, garantia alguma de que uma Conexão 
se sustente. A inexistência de qualquer ponto de apoio exterior ao funcionamento desses 
mesmos principios justifica por exemplo o facto de a investigação de leis mais profundas da 
racionalidade (por exemplo leis mais profundas da lógica) não continuar do mesmo modo 
que continua a iiivestigação de leis mais profundas da fisica - ideia explorada (ou melhor, 
problema caracterizado) em N o z i c ~  1993. 

72 STICFI 1993. Que de resto Sticli pensa poder ser aconipanliada por um pluralisino cog- 
nitivo normativo, o que significa que embora não exista uma relação entre o boin raciocinio 
e a Verdude, existeiii relações entre bom pensaincnto e verdade. Isto significa que não se 
abdica da avaliação de estratégias cognitivas, mas n8o se ignora a sua diiiiensão de estraté- 
gia (é isto o pragmatismo). Apenas unia posição semelhante leva a sério, de resto, o facto de 
o núcleo minimo de racionalidade ser um núcleo bisfilrriie,ital Uma teoria do mental como 
interpretação não pode deixar de considerar esse núcleo instrumental, o que significa que ela 
pressupõe unia avaliação consequencialista dos sistemas cognitivos. A questão seguinte é 
saber o que importa aos agentes conseguirem, atingirem (porque é que havia de ser a 
Verdade? Porque é que crenças verdadeiras seriam preferidas relativamente a processos 
pragmaticamente sancionados, com urna conexão óbvia com aquilo que o agente deseja, 
quer?). Esta situação é o principio do aludido pragmatismo e é desenvolvida em STICH 1993. 
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derar esquematicamente certas concepções alternativas do estatuto da narrativa de 
si procurarei caracterizar o teor desta. 

A narrativa de si traduz-se em grande medida num (1) sentido idiossi~icrático 
daquilo que é i ~ ~ i ~ o r t a ~ i t e  epossivel e que faz com que uma pessoa difira de outras 
pessoas. É em grande parte esse sentido idiossincrático daquilo que é importante e 
possível cuja extinção se teme quando se teme a morte. Evidentemente um tal sen- 
tido daquilo que é importante e possível provem de materiais vários, contingente- 
mente disponíveis e que podem ser tomados por muitas pessoas. Daí que um outro 
aspecto presente nesta narrativa de si, ou que a condiciona, seja, utilizando a 
expressão de H. Bloom, (2) a ailsiedade da irifliiêficia 73, O temor de ser apenas 
uma cópia, uma réplica, o temor de que a originalidade e a individualidade não 
sejam reconhecidas. 

Mas que originalidade é essa a que um individuo pretende, se nenhum individuo 
se cria totalmente a si próprio? A consciência dos (3) limites da airto-criaçrio, i.e. a 
consciência das razões pelas quais a auto-criação não é nunca total ou totalmente 
voluntária, é o ponto em que as questões da auto-criaçio e da auto-consciência se 
cmzam. Esta dimensão da IP é tratada na filosofia sob muitas formas74. 

Em contraste com as dimensões cognitiva e metafisica, é ao nível das questões 
narrativas da IP que (4) o siueito encara a qiiestão da siia própria fiatirueza da 
fortila mais directa possivel 75. O tipo de auto-consciência ou auto-apercebimento 
(self-awareness) aqui em causa não é simplesmente o apercebimento de um si pré- 

73 BLOOM 1963. Bloom aplica, como se sabe, o conceito de ansiedade da influência ao 
criador artístico original. No entanto, o conceito aplica-se identicamente à narrativa psico- 
lógica de si que estou a considerar. 

74 DOU apenas alguns exemplos: tais limites são tratados por T. Nagel e B. Williams atra- 
vés do conceito de 'sorte moral' (111ornl lirck), por H .  Frankfurt através da análise das rela- 
ções entre a liberdade e o conceito de pessoa, por Nietzsche através do reconhecimento da 
contingência inscrito na ideia de amor fati, pelos vários existencialistas através das análises 
da liberdade, etc (cf NAGEL 1979, WILLIAMS 1981, FRANKFUI~T 1971). O conceito de sorte 
moral foi proposto por Williams e no seu núcleo está aquilo que escapa à caracterização de 
uma situação moral como sendo relativa a decisões racionais. Aquilo que escapa é, por 
exemplo, o carácter do agente e as circunstâncias da acção. Em geral, o conceito de sorte 
moral pretende chamar a atenção para o facto de aquilo que alguém faz depender de facto- 
res que estão totalmente fora do controlo dessa pessoa (por exemplo, uma pessoa terá ou não 
cometido homicídio conforme a pessoa sobre quem disparou estivesse ou não a usar um 
colete à prova de bala). Em FRANKFURT 1971 o núcleo da questão da 'relação entre a liber- 
dade da vontade e o conceito de pessoa' reside nas Volições de Segunda Ordem. Estas são, 
segundo Frankfurt, fulcrais no conceito de pessoa. A ideia de Volições de Seynda Ordem 
pretende nomear a possibilidade humana de querer ou não querer aquilo que se deseja. 
Apenas com esta possibilidade surge a responsabilidade pelo que se é e pelo que se quer. 

75 É a este nível que se lida com questões relativas à voluntanedade e compromisso com 
a identidade e racionalidade próprias. 
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vio, bruto, sub-pessoal ou a prova da existência de uma determinada natureza 
metafisica no mundo, mas sim um e~tvolviinentoprático da entidade gire se sente 
e q i~e  se peiwa niiii~ dii~aiitis»lo de aiito-criação e de auto-avaliação 76. 

A auto-avaliação não é apenas uma avaliação (por exemplo, kantiana ou utili- 
tarista) daquilo que se faz mas uma (5) avaliação daquilo que se é. Esta é uma 
dimensão frequentemente ocultada pela dominincia na filosofia moral das análises 
deontológicas e utilitanstas. A importância da avaliação forte (avaliação qualitativa 
ou reflexiva, na terminologia de C. Tayl~r '~),  característica de seres que 'cuidam 
do seu ser', é uma razão pela qual as questões da IP não podem ser identificadas 
exclusivamente com as questões cognitivas ou metafisicas atrás descritas. 

Se os materiais da auto-criação têm origens e marcas, saber o que é distinto e 
específico naquilo que se é será em grande parte ter interpretado essas marcas. É 
essa interpretação que inclina a conceder um determinado estatuto à narrativa de si 
e é precisamente nesse ponto que perspectivas filosóficas totalmente opostas se 
enfrentam. De acordo com a posição assumida será mais ou menos satisfatório para 
um indivíduo ser um indivíduo, (i.e. apenas um, apenas este, apenas alguma coisa 
que não dura muito tempo). Nomeadamente, de acordo com muitas perspectivas 
filosóficas (de resto muito diferentes entre si7S) apenas o universal satisfaz. 

De acordo com uma perspectiva - a que vou por conveniência chamar nietz- 
scheana - da IP como auto-criação, a IP do individuo tem a ver com contingências, 
é a cada passo algo que poderia não ter sido e exclui a cada passo o que não será e 
poderia ter sido. Não existe nela um núcleo que seria uma 'lista universal do que é 
importante e possível para todos os humanos', uma 'descrição única e verdadeira 
da condição humana', um 'desvelamento da essência universal de pessoa'79. De 
acordo com esta visão, nenhum universal ou transcendência trará consolação (a 
única 'consolação' possível é a própria auto-criação) e o auto-conhecimento não é 
uma descoberta da essência oculta do humano, mas uma confrontação da contin- 
gência própriaa0. Ela opõe-se i ideia de expressividade, segundo a qual na criação 
de si se trataria de descobrir e não de moldar e de fazer e à ideia de um fim último 
para a espécie ou para a história, que se ligaria então ao reconhecimento em si pró- 
prio da essência do humano 

76 Separo as questões por razões analíticas. A situação não é, evidentamente, assim tão 
simples. 

77 Cf., por exemplo, TAYLOR 1976. 
78 Refen atrás o utilitansmo e o kantismo. 
79 Todas as expressões referem uma certa universalidade de características daquilo que 

é (narrativamente) humano. 
É essa recriação do acontecer contingente num 'eu quis assim' que cai sob o mote 

nietszcheano do Amor fali (nada na forma nietzscheana de conceber o indivíduo enquanto 
narrativa pessoal de contingências nos impede de considerar os humanos são produtos da 
natureza, sujeitos à causação natural, relativamente aos quais se colocam as questões cog- 
nitivas e metafisicas até aqui caracterizadas). 
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Se existisse um fim último semelhante, ou uma essência universal de pessoa 
(por exemplo, identificada com a racionalidade), as contingências de uma vida par- 
ticular não seriam importantes por si e em última análise a extinção individual não 
importaria. Se, no entanto, não existe um tal fim último a individualidade do indi- 
víduo volta a importar. 

De uma outra perspectiva, a que vou chamar estabilizadora, que não encontra 
satisfação no indivíduo e à qual apenas um certo universal satisfaz, algo na IP passa 
por atingir a universalidade transcendendo a contingência, a particularidade de se 
ser apenas um indivíduo. De acordo com essa perspectiva estabilizadora, é possi- 
vel exibir universalidade e necessidade no individual e no contingente. Não é ape- 
nas um Hegel que se deixa tentar pela perspectiva estabilizadora perante a história 
e a moralidade. Também o importantissimo filão kantiano da filosofia moral con- 
temporânea a tem no seu centro e pelo menos desde Kant, um intuito moralista e 
um intuito romântico se guerreiam a propósito da concepção não apenas da mora- 
lidade mas do estatuto do indivíduo e da história pessoal deste. Um breve desvio 
pela temática artística do novo e do génio facilmente mostraria uma certa exclusão 
que o pensamento moral de origem kantiana opera na problemática da IP, uma 
exclusZo, no entanto, susceptível de ser 'corrigida' a partir de  interpretações 
românticas do pensamento estético do próprio Kants'. 

A dimensão de auto-criação e auto-avaliação da IP cujas duas versões procurei 
caracterizar é ocultada quando se afirma que de um ponto de vista objectivo uma 
pessoa é, por exemplo, 'cérebro neste estado', 'coração neste estado', 'socialmente 
moldado desta maneira', ou 'agente racional'. Ela relaciona-se com um aspecto da 

Destacar-se de si, do passado e fazer-se, criar-se é, como é fácil verificar, uma tema- 
tica não apenas psicológica mas artística, ligada às questões do novo, da originalidade e da 
vanguarda e à concepção romântica segundo a qual aquilo que é mais humano no humano 
seria de alguma forma 'criador'. A importância da questão nas artes é óbvia e poderia assu- 
mir a seguinte forma: tem que haver algo de novo para fazer, para ser, senão o que estou err 
aqui a fazer? Mas esse algo de novo, se não há um fim último claramente definido (social, 
histórico, civilizacional), o que será? Uma determinada decisão ou inclinação quanto à exis- 
tência ou não existência de fim último, essência, verdadeira natureza, direcção da história, 
determina, mesmo que implicitamente, se se considerará importante ou não 'gastar palavras 
ou outros materiais com idiossincrasias e contingências'. Repare-se por exemplo que muita 
da arte do século XX, nomeadamente correntes deflacionárias, minimais, cultivadoras da irri- 
são, parte da decisão de que é (afinal) importante gastar materiais com idiossincrasias e con- 
tingências, abdicando do lirismo associado a umpailios da universalidade, da essência e da 
expressão de uma 'verdadeira nahireza'. Na criação pessoal a questão é semelhante. O que 
esta em jogo a partir do momento em que se abdica do fim último é admitir que não há indi- 
víduo humano paradigmático, que a IP narrativa é um tecido de contingências, que qualquer 
coisa serve para cristalizar o sentido de 1P de uma pessoa, que não há o desumano ou o coll- 
tra nattrra nas variadissimas narrativas de si dos humanos (ou pelo menos que nenhuma 
forma é descontinua relativamente a formas mais ortodoxas e centradas de IP narrativa). 
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relação de si a si diferente do cálculo racional meios-fins, que esta sempre de algum 
modo em funcionamento em cada um de nós e que tem a forma 'Será que eu quero 
mesmo ser aquilo que sou?'82 Não apenas a questão está sempre em funcionamento 
em cada pessoa como duas respostas, uma positiva e uma negativa, estão provavel- 
mente sempre a ser dadas. Ligar-se a si próprio, 'querer-se', comprometer-se con- 
sigo próprio, por um lado e destacar-se de si próprio, pensar que não se é apenas o 
já-sido estabilizado, nem nunca apenas exactamente 'isto', por outro lado, são pro- 
vavelmente componentes inseparáveis do sentido narrativo da IP. 

Em Cor?tiizge~~cy, Irorzy and Solidarity 83 R. Rorty analisa o choque numa mesma 
pessoa das duas concepções da narrativa de si a que se chamou aqui nietzscheana e 
estabilizadora. Mais uma vez, embora num sentido diferente do de Parfit, agora 
numa versão narrativa e não já metafisica, está em jogo a importância da identidade 
própria para o individuo. Urna pessoa é uma, é a sua história, a sua lista idiossincrá- 
tica de coisas iinportantes. Mas em que sentido é importante ser um individuo, este 
individuo? Em que medida é que ser este e apenas este indivíduo satisfaz o próprio 
individuo? O fim da pessoa é o fim da lista contingente que compõe o seu sentido 
idiossincrático daquilo que é importante e possível. E que isso desapareça importa? 
Bom, apenas porque (ou apenas se) se é isso ou se é ser isso que é importante. 

De facto, quando se trata de conceber o estatuto do individuo e da sua história 
pessoal talvez não haja escolha possível entre a concepção moralista e a ambição 
da universalidade por iun lado, e a concepção romântica por outro. De um lado, 
fica a satisfação naquilo que é mais do que a individualidade, do outro fica a 
importância de ser este individuo para o próprio i n d i v í d ~ o ~ ~ .  

Voltando a Rawls, é inegável que o seu objecto (a concepção política de pes- 
soa, aquilo que deve-racionalmente-ser como base de motivação moral para um 
individuo) se identifica muito mais com uma concepção estabilizadora de IP nar- 
rativa, em cujo núcleo se encontra nomeadamente a racionalidade, do que com 
uma concepção nietzscheana. Sem isso seria, por exemplo, impossivel separar num 
indivíduo o sentido da justiça da concepção de bem. O problema é que desta forma 
de certo modo se diminui a importância para o indivíduo de ser esse individuo, que 
excede aquilo que no interesse e cuidado do individuo se refere à sociedade na qual 
vive e aos funcionamentos desta. Mas precisamente e como se fez notar no inicio 
do presente artigo, uma das principais intenções de Liberalismo Político é separar 
o cornpieehe~~sive do political na própria noção de pessoa, sendo desse modo que 
Rawls pretende legitimar o pluralismo das identidades narrativas nas sociedades 
contemporâneas, insistindo no estatuto do 'razoável', ligado à coexistência de dife- 

82 Este é o 'probleina de Frankfurt' (FRANKFURT 1971). 
83 RORTY 1989. 

Esti aqui também em jogo a possibilidade de encontrar ou não encontrar qualquer 
'conteúdo emancipatório' na natureza dos indivíduos, bada a ligação deste 'conteúdo eman- 
cipatório' à presunção de universalidade e a uma certa teleologia. 
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renças irredutiveis na esfera pública, por contraste com 'o racional'. Esse desejo de 
Rawls é ele próprio razoável, mas talvez Rawls devesse admitir outra coisa: talvez 
ele devesse admitir que sem a introdução de uma concepção determinada de pes- 
soa não se disporia do puro political, totalmente distinto do conipreliei~sive, para 
conceber a IP e consequentemente toda a teoria da justiça. Sem a introdução dessa 
concepção não seria nomeadamente legítimo supõr um dualismo simples entre fins 
pessoais e princípios com os quais todos os agentes racionais devem concordar. 

Conclusão 

Procurei neste artigo evidenciar alguns aspectos do inevitável compromisso de 
Rawls com determinadas doutrinas acerca da IP na caracterização da PO e da 
noção de pessoa em geral. De facto, a justiça como equidade esta comprometida 
com algo como um agente racional idealizado, um deliberador kantiano natural- 
mente unificado, uma motivação cognitivista e uma universalidade da Racio- 
nalidade, nuclear nos individuos, que seria fundadora. Assim, mesmo admitindo as 
vantagens da independência da concepção politica de pessoa relativamente a 
assuntos empiricos (tais como os assuntos em causa nos problemas cognitivos e 
narrativos da IP), mesmo admitindo que a psicologia moral em causa na teoria da 
justiça é, nos termos de Rawls, filosófica e não psicológica, não é possível a Rawls 
abordar o seu assunto - indivíduos que deliberam racionalmente na PO acerca do 
tipo de sociedade em que viverão -sem ideias definidas, mais ou menos declara- 
das, acerca da natureza da individualidade e da racionalidade. Apenas estas ideias 
permitem a Rawls utilizar conceitos tais como agente rncioizal, projecto r.acioua1 
de vida e pessoa conio eiivolvendo priineiia unn sentido de justiça e depois rrma 
coizcepção de be~iz. Acontece que vários pontos das investigações acerca de racio- 
nalidade e de identidade representam obstáculos no caminho de Rawls. Nestas cir- 
cunstâncias, o ininiiiio que se pode afirmar é que a posição rawlsiana acerca da IP 
das partes na PO é uma decisão, uma escolha, que não se encontra pura e sin~ples- 
mente fundada na Racionalidade. 

Mas qnal seria a consequência de reconhecer que se está a lidar coin inna cons- 
trução especifica da noção de pessoa para sustentar a teoria da justiça, algo que de 
resto o próprio Rawls incipientemente faz? Antes de mais, a ideia segundo a qual 
alguma psicologia humana é descritivel de forma neutra quando 'os fins e as liga- 
ções estão cobertos pelo véu da ignorância' tem que ser reconsiderada. Mas essa 
ideia, enquanto abstracção da identidade narrativa das partes, não é propriamente 
problemática, e pode até ser bastante útil. O maior problema da figuração das pes- 
soas na PO não é propriamente a abstracção, mas sim a concepção da inotivaç60. 

Corno afirma Blackbuin, o liberalismo só ganharia «em reconhecer que certa- 
mente está a promover uma concepção de bem entre outras»85 e que o modelo de 

" BLACKBURN 2000: 275 
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sociedade descrito por Rawls é uma questão de opção. Esse reconhecimento cor- 
responde a uma alteração na psicologia moral subjacente à teoria da justiça, a uma 
correcção pela qual se reconhece que não é legítimo supõr um dualismo simples 
entre fins pessoais e princípios com os quais todos os agentes racionais devem con- 
cordar. A 'autoridade' da proposta rawlsiana não lhe advém de uma fundação na 
Racionalidade mas da vida (boa) que ela pode proporcionar aos individuos, que é 
admirável e desejável e como tal motivadora. Tais reinterpretações impedir-nos- 
-iam além do mais de ver na justiça rawlsiana uma imagem de sociedade como 
rede de contratos para beneficio próprio, susceptível de ser abandonada a qualquer 
momento por razões de interesse egoísta, já que seriam razões de interesse egoísta, 
racional-calculatório, a conduzir ao contrato inicial. Tudo isto significa que as pre- 
tensões de neutralidade e abstracção na concepção da IP na PO caem: existe na 
concepção de IP na PO uma concepção detenninada de bem, que não é mínima 
nem neutra. Nada nos impede, no entanto, de considerar que a suposta neutralidade 
era desnecessária. Como afirma Blackburn, «A autoridade do contrato justo é uma 
coisa: o mito de que ele se auto-sustenta por se fundar na racionalidade é uma coisa 
totalmente diferente, e não lhe faz serviço nenhumna6. 

O que tudo isto significa também, evidentemente, é que contrariamente às suas 
intenções mais recentes, Rawls não chega a libertar-se dos resquicios substanciais 
do kantismo, nomeadamente da metafisica do eu e da deliberação. O kantismo é 
uma concepção determinada -precisamente uma concepção cognitivista como se 
diria na literatura contemporâiiea dedicada à questão das razões para agir - daquilo 
que é uin agente racional, a sua unidade e a sua inotivação para agir, centrada não 
naquilo que os individuos desejam mas naquilo que deve-ser. Uma profissão de fé 
kantiana faz-nos fechar os olhos perante a possibilidade de agentes morais huma- 
nos serem constituidos de uma forma tal que o facto de alguma coisa dever-ser os 
deixa totalluente indiferentes. O afastamento do compromisso da teoria da justiça 
com uma metafisica kantiana do eu e da deliberação não tem no entanto que dei- 
tar a perder a teoria rawlsiana, mas apenas que lhe atribuir um outro estatuto. A 
situação poderia ser formulada do seguinte modo: devemos ver a sociedade a que 
interacção entre as partes na PO conduz como aquilo que pessoas como Rawls (e 
talvez alguns de nós, mas certamente não todos) desejam mas que não se apoia cer- 
tamente numa incontestável universalidade da Racionalidade. 
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