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Nos textos filosficos encontramos com certa frequncia o recur

so a exemplos, paradigmas1, imagens. Algumas vezes apresentam-se

como uma espcie de prova, ou como uma evidenciao do que se

vem argumentando, outras representam simplesmente um ornamento

retrico no discurso, um eplogo de um raciocnio incompleto. A

diversidade de modos de ocorrncia dos paradigmas, das metforas

apresentadas guisa de exemplo, pode suscitar algumas questes

sobre o que estes representam ou podem vir a representar no discurso

filosfico. O paradigma no demonstra nada, mas o seu valor perfor-

mativo introduz sempre algo de novo, representa uma ideia de uma

forma plstica, aberta a uma multiplicao de sentidos possveis. Pre

cisamente este valor performativo imprevisvel e incontrolvel, levan

ta alguns problemas pelos seus efeitos mltiplos no discurso filo

sfico.

O uso de exemplos para exprimir pensamentos ter a sua origem

numa inveno feliz da palavra que satisfaz, que preenche totalmente

o desejo de transformar a ideia em linguagem, ou pelo contrrio tenta

traduzir apressadamente um pensamento truncado, suprir as lacunas

da capacidade de expresso? Um paradigma representa, simboliza,

prova, ou produz um desvio, induz em ambiguidades, faz incidir uma

luz sobre algo parcial que, ao iluminar uma zona, provoca tambm

1 Cfr Retrica II, 19-20, 1393a35-1394a20.
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muitas sombras? Os exemplos deixam sempre um rasto, um vestgio...

mas esse rasto no muitas vezes susceptvel de poder sugerir dife

rentes modos de o seguir, de apontar direces opostas?

Explorar um modelo ou uma metfora, seguir os seus vestgios,
observar os seus mltiplos efeitos a minha inteno nestas breves

consideraes: o texto pode ser lido como um exemplo dos possveis
efeitos da metfora, das imagens e dos paradigmas. E como tal, reflec

te um carter de certo modo heterogneo, discontnuo, inevitvel ao

partir da metfora da cera e do selo transformada em paradigma da

percepo, para a variedade dos seus efeitos e polivalncia das suas

prprias ressonncias.

I. Na sntese final do Livro II do De Anima, depois de ter exami

nado detidamente os cinco sentidos, Aristteles recorre com efeito

metfora da cera e do selo para exprimir em que consiste o sentir

(aisthesis) em geral, definindo-o como "a faculdade de receber as

formas sensveis sem a matria, tal como a cera recebe a impresso do

selo sem o ferro nem o ouro". O exemplo de que Aristteles se serve

ilustra de facto um aspecto da sua teoria do sentir; no entanto, tom-lo

como emblema de todas as minuciosas anlises das sensaes que se

encontram no s neste tratado, mas em outros escritos do Corpus

aristotelicum, no s ensombra como deturpa muitos outros pontos de

vista fulcrais para entender a "esttica" ou teoria da sensibilidade de

Aristteles. E flagrante, por exemplo, o contraste da imagem da cera e

do selo com o texto inicial da Metafsica, no qual Aristteles justifica
o desejo humano natural de saber pelo prazer causado pelas prprias

sensaes que, para alm da sua utilidade, nos agradam por si mes

mas. O que caracteriza a percepo sensvel e a distingue de uma

mera recepo de informaes a sua referncia directa ao prazer ou

dor: "sempre que h sensao, h tambm dor ou prazer" (De

Anima).

Tentemos situar e limitar o alcance do modelo da cera e do selo

na teoria da sensibilidade aristotlica, mostrando alguns dos aspectos
"estticos" que esta imagem encobre, e alguns dos mal entendidos que

originou na interpretao do papel da percepo sensvel em toda a

filosofia de Aristteles.

E um trusmo afirmar que os problemas relacionados com a sen-

sao-percepo sensvel so em geral enquadrados nas principais
teses epistmicas e a ateno que lhes tem sido dada justifica-se em

grande parte pelo interesse em explicar o problema do conhecimento
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humano, suas origens, sua fundao, pela relao entre sensvel e

inteligvel, e sobretudo para fundamentar as diversas teses sobre a

formao dos conceitos, das ideias abstractas, do conhecimento do

passado e do futuro. Evidentemente que, neste registo a importncia e

a funo atribuda percepo sensvel condicionada pela concep

o epistmica que se pretende justificar: racionalismo, empirismo,
realismo, idealismo, subjectivismo, construtivismo, etc. , mais

recentemente, no mbito das cincias cognitivas e da filosofia da

mente, o tratamento das sensaes e percepes enquadra-se ora num

fisicalismo materialista, ora em teorias sucedneas e variantes dos

dualismos, ora nos vrios modos de funcionalismo.

Pode dizer-se, de um modo geral que em qualquer das hipteses,
as sensaes so consideradas como o nvel primrio da "recolha" de

informaes mais originrias e bsicas sobre o que nos rodeia e sobre

ns prprios. Numa perspectiva empirista, este nvel reveste-se de um

carcter absolutamente fundacional de todo o conhecimento humano;

noutras perspectivas, a sua funo na gnese do conhecimento pode
variar desde uma simples "ocasio", um estmulo provocado a partir
do exterior que desencadeia os diversos processos cognitivos, uma

receptividade de dados amorfos que o percipiente in-forma, ordena,

sintetiza, constri a partir desse "material" que, quer proceda do

"exterior", quer proceda directamente das "afeces" do prprio sujei
to, se apresenta de qualquer modo como um elemento irredutvel: e

um elemento irredutvel pode ser colocado, na construo de um

edifcio conceptual, ou como o elemento simples, primeiro na ordem

da construo, ou como resduo ltimo posterior a toda a justificao.
O que h de comum nas abordagens feitas s sensaes dentro

deste enquadramente muito genrico e simplificado? Parece-me ser a

perspectiva segundo a qual todas as sensaes so consideradas como

elementos cognitivos avulsos. H um grande distanciamento entre o

significado de sensao e o de sentir, distanciamento linguisticamente
no justificado. Repare-se que tal distanciamento semntico no se d

entre aco e agir, representar e representao, concepo e conceber,

imaginar e imaginao: uma teoria da aco uma explicao do agir,
uma teoria da imaginao uma explicao do imaginar. Mas uma

teoria da sensao ser uma teoria do sentir? Quando falamos em sen

saes pensamos geralmente em unidades ltimas e inderivveis da

percepo, "ideias simples" (empregando a terminologia de Locke ou

Hume) em aparncias, ou em funes receptivas, etc.2

2 Cfr Kelley, David - The Evidence of the senses
- A Realisl Theory of Perception,
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Entre sensao e sentir h uma primeira bifurcao3 que dirige o

significado do primeiro termo para as percepes sensveis da vista,

ouvido, gosto, olfato e tacto, tomadas fundamentalmente como ele

mentos cognitivos ltimos; o segundo para uma modalidade da inteli

gncia prxima do senso comum, da perspiccia, da apreenso

originria e global de si mesmo e do mundo.

Quando falamos em sentir, a palavra reveste-se de uma tonalida

de emocional, afectiva, e o seu horizonte semntico reporta-a a uma

escala de registos inserida no agradvel-desagradvel, belo-feio,

prazer-dor, e na paleta da infinidade de cores possveis intercaladas

entre o branco e o preto. Empregamos o verbo sentir, muitas vezes

indiscriminadamente, tanto para sensaes como para emoes e sen

timentos: sentimos a pedra no sapato, sentimos formigueiro nas mo,

sentimos raiva, sentimos remorsos, sentimos tdio, sentimo-nos bem

dispostos... Mas empregamo-la tambm muito frequentemente para

designar uma forma peculiar de saber, de entender, de captar algo, de

intuir. E aqui o termo sentir desperta uma grande variedade de signifi-

Baton Rouge and London, 1988, pp. 51 e ss.: Para Locke, numa "ideia simples"
no se podem distinguir partes ou elementos; apresenta um contedo simples e

uniforme inspeco da mente; a sua simplicidade clara e distintamente

percebida. E inanalisvel. Embora a "ideia simples" seja descrita como sensao,
Locke no a trata como sensao. Nada, na sua discusso de amarelo, frio, amargo,

etc, indica que as sensaes destas qualidades so experincias que ocorrem em

determinado tempo e em determinadas circunstncias.

Um outro modo de "sensacionismo", o representado pela teoria dos "dados dos

sentidos": s temos conhecimento de "aparncias" e qualquer conhecimento de

objectos externos derivado por inferncia.

Helmholtz apresenta uma teoria de transio na histria do sensacionismo:

algumas vezes considera as sensaes como estados conscientes produzidos por

"receptor responses"; outras vezes parece identificar as sensaes com as

"receptor responses", eliminando qualquer conotao da conscincia do

significado do termo.

Para uma nova "geografia" do tema da sensao, cfr Ryle, Gilbert
- The Concept

ofMind, New York: Harper Collins Publishers, 1949, cap. VII. (Trad. portuguesa
Moraes Editores, 1970).

3 Cfr Lewis, CS. - Studies in Words, Cambridge University Press, 1967, cap. 6 -

"Sense", p. 133: "Everyone who speaks English is familiar with two meanings for

the word sense: a) ordinary intelligence or 'gumption', and b) perception by sight,

hearing, taste, smell or touch, which I call aisthesis. (...) Of the thousands who use

the word sense, sometimes to mean gumption, and sometimes to mean aesthesis,

only the tiny minority who are interested in language ever notice that they are

doing so. A sudden transition from the one meaning to the other would affect most

speakers like a pun."
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cados que exprimem modalidades de experincia pessoal nas quais
intervm capacidades distintas -

cognitivas, afectivas, emocionais,

intelectuais - combinadas diferentemente e unificadas numa forma

quase inexprimvel de apreender-se a si mesmo e a todo o mundo cir

cundante numa simbiose estranha e quase inexplicvel entre cons

cincia e semi-conscincia. Por vezes, numa segunda bifurcao do

termo sentir, com ele designamos uma viso introspectiva, um cons

cincia sensvel ou melhor, sentinte do prprio eu; ou uma atitude de

fundo perante a vida e o mundo que os enriquece (ou empobrece) de

valores como a beleza, a virtude, e de tonalidades como a tristeza, a

alegria, a coragem, a fora, o tdio, o aborrecimento: ter o sentido da

honra, do belo, o sentido de humor, ou o sentido do perigo, da infe

rioridade, etc.

Ryle observa com perspiccia esta distncia entre o uso corrente

de todas as expresses relacionadas com o sentir em geral, a

gramtica do sentir, e o emprego que em psicologia ou em filosofia se

faz do termo sensao: designa este ltimo como o "uso pretencioso"
de sensao que a identifica com impresso, afeco nos sentidos que

pode ser observada internamente, e transformada numa espcie de

"objecto" de um sentido interno.

No vamos entrar na argumentao de Ryle nem na sua elabora

da "gramtica do sentir"; registamos apenas a sua crtica pertinente a

diversas teorias da percepo, que englobam "hipteses para-

-mecnicas suprfluas"4, para as quais a imagem da "cera e do selo"

seria perfeitamente adequada. Penso que ser til, no entanto, uma

vez detectado o distanciamento semntico entre os dois termos, ou,

para empregar a expresso de Lewis, a bifurcao de significados nos

termos sentidos (aisthesis) e sentir, sensibilidade, averiguar se antes

deste distanciamento ou bifurcao no haver uma unidade

originria, ou uma fonte comum dos dois significados divergentes. Se

tal reconciliao fizesse sentido, ultrapassar-se-ia o estranho dilema

entre a concepo "para-mecnica" (Whitehead chamar-lhe- teoria da

"eficcia causal"), que considera a sensao um complexo fenmeno

semi-fisiolgico, semi-psicolgico, e uma interpretao quase desin-

carnada do sentir, situada em nenhures, ou remetida para uma inexpli
cvel funo do esprito.

A teoria aristotlica da sensao parece-me ser til para esta

tentativa, precisamente porque se encontra a montante dessa bifurcao.

4 Cfr Ryle, G. - The Concept ofMind (trad. port.Moraes, 1970, p. 222).
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II. Qual o enquadramento da teoria da sensao aristotlica no

De Animal Como se sabe, este tratado aristotlico apresenta-se fun

damentalmente como uma investigao metafsica da ontologia da

psyche, uma anlise de psicologia filosfica sobre as diferentes acti

vidades e funes organicamente unificadas pelo princpio vital que

se identifica com a psyche 5. O prprio tema central do De Anima,

pela sua interdisciplinaridade, tem fronteiras por vezes quase indefi

nveis com uma variada gama de saberes: bio-psicologia, psicologia
filosfica, filosofia natural, biologia, etc.

Alm desta variedade de conexes que no podem ser esquecidas
na abordagem aristotlica do tema fulcral do seu tratado, e que do

origem a uma correspondente multiplicidade de vias de explorao a

partir do De Anima, o prprio termo psyche dificilmente equiparado

noes actuais de esprito, alma, e muito menos noo de mente6;

para alguns, esta incomensurabilidade do termo grego com a termmi-

nologia actual inviabiliza qualquer possibilidade de revisitar o tratado

aristotlico confrontando-o com os conhecimentos actuais da psico

logia, biologia, neurobiologia, cincias cognitivas, filosofia da mente,
ou epistemologia 7. Para outros, a riqueza semntica de psyche consti

tui um desafio para a reviso de muitas das actuais discusses em

torno dos problemas psicolgicos, psicofsicos, neurobiolgicos; na

5 Cfr Rorty, A. O.
- "De Anima: its Agenda and its recent interpreters" in Essays on

Aristotle's De Anima (ed. M. Nussbaum and A.O. Rorty), Oxford, Clarendon

Press, 1992, p. 7: "The scope of De Anima is much broader than that of either

contemporary philosophy of mind or contemporary philosophical psychology. It is

a metaphysical inquiry into the ontology of psyche and of nous; it is philosophical

psychology, a general analysis of the activities of psyche; it is philosophical bio-

-psyhology, an investigation of the teleologically organized functions that are

common to living bodies. It has sometimes been classified with metaphysics in a

group of works on natural philosophy, and sometimes more narrowly with the

physical and biological treatises."

Cfr tambm Nussbaum, M., "Introduction" ibidem, p. 6: a autora aponta as

complexas relaes deste tratado com outras obras aristotlicas, como a

Metafsica, Fsica, Parva Naturalia, De Motu Animalium, os vrios tratados

biolgicos, as obras de tica e at -

no que respeita s emoes
- com a Retrica.

6 Cfr por exemplo o ensaio de Wilkes, K.V. -

"Psyche versus the mind", in Essays...

pp. 109-127: O autor confronta as duas noes, rejeitando a traduo de um termo

pelo outro, e enumera algumas das dimenses que revelam a superioridade
teortica da noo de psyche sobre a de mente. Por isso considera que revisitar

hoje a noo dt psyche constitui uma viragem para a direco correcta.

7 Cfr por exemplo Burnyeat, M. F. "Is an Aristotelian Philosophy of Mind Still

Credible?" in Essays..., pp. 15-26.
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opinio de alguns estudiosos que recentemente se tm debruado
sobre o tratado aristotlico, a psicologia filosfica e a filosofia da
mente trabalham por vezes com base num enquadramento teortico

que releva claramente de algumas das perspectivas aristotlicas 8.
Esta descrio extremamente sumria da agenda do tratado aris

totlico centra-se na ideia de psyche como o princpio activo e organi
zador dos seres vivos e sumariza as diferentes anlises dos princpios
gerais do funcionamento orgnico e das actividades que distinguem os

animais dos restantes seres vivos, tal como as que distinguem o

homem dos animais. A perspectiva orgnica domina todo o tratado, o

que significa que cada uma dessas actividades e funes sero sempre
atribudas ao organismo como um todo.

No fcil dilucidar nesta abordagem complexa e rica das

mltiplas funes do organismo as diversas dimenses fisiolgicas,
psicolgicas, eptstmicas, biolgicas... Uma coisa parece certa: a

dimenso cognitiva, embora presente nas anlises de Aristteles, no
, neste Tratado a dimenso dominante, nem a central.

III. Depois de analisar detalhadadamente as senses e os rgos
dos cinco sentidos, Aristteles sintetiza o seu exame em duas teses

que me parecem conter o fulcro de uma teoria do sentir:

1. Em geral, de todas as sensaes, deve-se entender o sentido

como "a faculdade apta para receber as formas sensveis sem a

matria" (11,12, 424a 17-19). Para exemplificar esta afirmao, apre
senta aqui a imagem da cera e do selo impresso pelo sinete.

2. A actividade do sensvel (aisthetou energeia) e a do sentido

(aisthesews) a mesma e nica,
9
se bem que a sua essncia no seja a

8 Aristteles caracteriza a psyche como a primeira actualizao (entelecheia) de um

corpo natural capaz de se manter vivo, isto , um organismo constitudo por rgos
(412a 19-21, 412b 4-6). A psyche constitui, para diz-lo cm linguagem corrente a

vida e a alma de um organismo, adaptado s suas actividades naturais. A vida de

um organismo no pode considerar-sc como mais um dos seus atributos, tal como

o seu tamanho e a sua figura; a vida de um certo tipo de corpo consiste em ser

activo de certo modo, comprometido naquelas actividades que o constituem como

tal tipo de coisa que . Viver no um pressuposto da actividade, porque ser um

ser vivo estar activamente (endogenamente) comprometido naquelas actividades

ue constituem a sua prpria natureza.
Cfr por ex. Wilkes, K.V. "Psyche versus Mind", Nussbaum c Putnam, "Changina
Aristotle's Mind", in Essays...

9
Hegel foi talvez o primeiro a chamar a ateno para a ambiguidade desta imagem.
Cfr Leons sur 1'Histoire de la Pense, Paris, Vrin, 1972, p. 573-74: "II ne laut pas

s'attacher cette reprsentation. Cest une image oi l'on vcut exprimer que 1'aspect
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mesma. (III, 2, 425b24-25). Esta actividade a prpria inter-aco da

forma sensvel e da capacidade sensrea10.

A primeira afirmao convida a pensar na sensao como recep

tividade, uma certa passividade. E, sendo o rgo sensvel exemplifi
cado pelo exemplo da cera, essa passividade mesmo total, a cera no

faz absolutamente nada para receber a impresso do selo do sinete,

corresponde aqui a um certo sentido de "matria" informe. A determi

nao que Aristteles acrescenta, "sem a matria", tem levantado

ultimamente srias controvrsias sobre o papel aqui atribudo ao

processo fisiolgico da sensao.
Os termos que geralmente se empregam no "uso pretencioso",

para explicar a sensao
- ser afectado, receber impresses sensveis,

e a correspondente passividade dos sentidos perante os estmulos

externos, a comparao da percepo sensvel ao in put no sistema

informativo - no correspondem de modo nenhum anlise aristot

lica do aspecto "passivo" das sensaes.
O prprio Aristteles extremamente cauteloso ao usar as pala

vras para exprimir esta ideia estranha duma certa passividade: por

vezes, refere-se a um "ser movido" (kineisthai), a um sofrer ou "ser

afectado" (paschein), (416b33-34), ou a uma espcie de alterao

(alloiosis). E evidente que a capacidade sensitiva (aisthetikon) no

est em acto, mas em potncia (417a6-7); mas, logo a seguir, esclare

ce, o sentir deve entender-se tanto em potncia como em acto

(energeia). As palavras so difceis quando parecem dizer o mesmo,

passif de la sensation n'est dans 1'etat de passivit que pour la forme pur, et que

cette forme est dans 1'me - et qu'en elle, elle ne demeure pas dans le rapport de la

forme la cire; il ne s'agit pas d'une chose qui "est pntre" par une autre "selon

la matire". (...) Le dfaut de cette image auquel on ne pense pas, c'est que la cire

ne reoit pas rellement la forme; cette impression demeure chez elle une

configuration extrieure, ce n'est pas une forme de son essence. (...) La rception
est tout autant activit de l'me; aprs avoir pti, le sentant supprime la passivit, il

demeure en mme temps libre par rapport elle."

Hegel viu bem que sentir precisamente a superao dessa separao entre

subjectivo e objectivo, aquela forma de identidade que abstrai da subjectividade
e da objectividade. O ponto de encontro entre Aristteles e Hegel situa-se

exactamente na identidade intencional entre cognoscente e conhecido. Cr Fabro,

C. - Percezione e Pensiero, Morcelliana, 1962.

Cfr Kenny, A. The Metaphysics of the Mind, Oxford University Press, 1992, p. 99:

"According to Aristotle sensation - sense-perception
- is to be viewed as an

interaction of the sensible object and the sensory capacity. When an animal hears a

sound, sounding is the activity of the sounding object, hearing the activity of the

animafs sense. And, accordingly to Aristotle, these two activities are one and the

same event: the sense and what is sensed are one in actuality".
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mas dizem coisas diferentes: algumas -

e esta um caso paradigm
tico - so comparadas por Jean Guitton a uma macia ("forma particu
lar de cristalizao resultante da penetrao segundo leis fixas de dois

cristais da mesma natureza"). Utilizamos indistintamente as palavras

passividade e potencialidade como se tivessem um s sentido. Mas de

facto nem passividade, nem potencialidade so noes simples, exi

gem uma distino meticulosa e a linguagem no tem palavras para

exprimir todas estas variedades de capacidades, potencialidades, pas-
sividades. Empregamos por isso expresses como "ser afectado",

"sofrer alterao", como se tivessem o seu sentido prprio, quando de

facto necessrio distinguir entre vrios graus, vrias modalidades de

"ser alterdo", "ser afectado", "sofrer". Leibniz encontra dificuldades

semelhantes com a exiguidade da linguagem: "Faltam-nos nas lnguas
termos suficientemente prprios para distinguir as noes vizinhas". E

neste sentido a linguagem pode favorecer a preguia, porque contendo

o pensamento em potncia, como que condensado num s termo,

deixamo-la muitas vezes livre para pensar por si, substituindo-nos no

trabalho rduo de distinguir, com essas palavras-maclas que transpo-

tam em si termos intermdios. E se esses termos intermdios expri
mem algo um pouco menos ntido, tendem a ser esquecidos ou substi

tudos por palavras que significam ou denotam com uma linearidade

aparentemente mais rigorosa e clara. o que acontece com toda a

"gramtica" dos termos capacidades, habilidades, disposies, pro

penses: hipostaziar o significado destes termos um procedimento
intelectualmente vo e intil, porque qualquer disposio, habilidade

ou capacidade s se pode definir, individualizar pelo seu exerccio.

Mas identific-los sem mais com o seu exerccio, apesar de ganhar

aparentemente em clareza e simplicidade, no s empobrece como

espartilha a expresso das diferenas e amortece a subtileza das dis

tines. "A perene tentao de reduzir as potencialidades a actuali

dades"" marcou decisivamente o modo de pensar a percepo. Na

raiz desta assimilao entre uma capacidade, um poder, uma habilida

de e o seu exerccio, esconde-se um "erro categorial" com repercus

ses bem notrias na compreenso do conhecimento sensvel, intelec

tual, e em geral de todo o comportamento humano12.

S tendo em conta as distines aristotlicas sobre o que signi
fica potncia, capacidade, poder, que se compreende a segunda

afirmao conclusiva sobre a teoria do sentir: a actividade do sensvel

11 Cfr Kcnny, A. ob. cit.,p. 75.
12 Cfr Ryle, G. The Concept ofMind, cap. V; Kcnny, A., ob.cit.,cap. 5.
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e do sentido so uma s actividade, se bem que a sua natureza no

seja idntica. O som e o ouvir o som enquanto actividades so idnti

cas, so a mesma e nica actividade; o sabor doce do acar o

mesmo que o meu saborear a doura do acar. Ou seja: as potenciali
dades do objecto para ser percebido e de quem percebe para perceber,
so igualmente realizadas, actualizadas simultaneamente, no mesmo

processo de alterao. Antes da inter-relao entre o "sentinte" e o

sentido, so apenas potencialmente agente e paciente. Isto poderia
levar a pensar que no h branco ou negro sem a vista, nem sabor sem

o gosto. Em certo sentido, Aristteles confirma-o claramente (426a20-

-25); "sentido" e "objecto sensvel" so termos ambguos, precisamen
te porque podem significar potencialidades ou actualidades. No

ltimo caso a afirmao correcta, no primeiro falsa13.

IV. Por ltimo, a determinao que Aristteles acrescenta

primeira concluso da sua teoria do sentir como "receptividade da

forma sem a matria"
,
daria lugar s por si a uma demorada explora

o da actualidade da teoria da percepo aristotlica e do seu posi
cionamento em relao s principais teses da filosofia da mente. As

controvrsias em torno deste interessante tema tm dado origem a

uma vasta bibliografia que impossvel resenhar em to pouco tempo.

Tentemos fazer uma sntese centrada nos avatares da imagem que

temos explorado. As teses de Burnyeat sobre este aspecto particular
do pensamento de Aristteles revelam novos efeitos surpreendentes

produzidos pela metfora aristotlica que serve de mote a estas consi

deraes. Surpreendentes, porque o mesmo exemplo vai dar lugar

agora a uma interpretao oposta das teorias de cariz empirista ou

das aludidas "hipsteses para-mecnicas" que se aproximam da teoria

designada por Whitehead de "eficcia causal". Burnyeat deixa-se

conduzir, na leitura deste exemplo metafrico do texto aristotlico,

pelo sentido originrio que a mesma imagem transporta do contexto

platnico, onde utilizado como imagem de um juzo de identificao.

Segundo Burnyeat, a leitura de II, 12 do De Anima e nomeada

mente o exemplo da "cera e do selo" aplicado percepo, constitui o

fundamento para duas concluses indiscutveis: 1) a recepo das

formas sensveis deve entender-se como tornar-se consciente das

3 Cfr Austin - Sentido e Percepo, (trad. brasileira, Ed. Martins Fontes, So Paulo,

1993), pp. 10-11: "... esses dois termos, "dados dos sentidos" e "coisas materiais",

alimentam-se um ao outro - o que fictcio no um dos termos do par, mas
a

prpria anttese".
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cores, sons, odores, e outras qualidades sensveis, e no como uma

alterao fisiolgica qualitativa do rgo sensvel; 2) no necessria

qualquer alterao fisiolgica para que um rgo sensvel tome

conhecimento dos respectivos objectos sensveis. Para que se d per

cepo, s necessrio que essas qualidades ou formas actuem na

correspondente faculdade para dar origem a um conhecimento

(apreenso) das mesmas14. A recepo das formas sensveis pelo

rgo respectivo, embora seja condio necessria e suficiente para a

percepo, no de modo nenhum um processo fisiolgico. Estas

condies fisiologicamente necessrias so apenas estados de recep

tividade, no processos ou alteraes15. Por outras palavras, segundo a

leitura de Burnyeat, h na percepo uma transio de conhecimento

potencial para conhecimento actual, que no a transio de qualquer
material de um estado para o outro. H transio psicolgica sem

transio material; quando um objecto sensvel actua num rgo do

sentido para produzir percepo, a nica alterao deste rgo consis

te na actualizao da sua capacidade perceptiva: "a matria fsica que

constituem os rgos dos sentidos -

pensa Burnyeat
- no carece de

ser submetida a qualquer alterao fsica para tomar conhecimento de

uma cor ou um odor". Por esta razo que a teoria da sensao de

Aristteles no tem qualquer pertinncia em confronto com os actuais

conhecimentos sobre a fisiologia humana16.

No Teeteto, a marca impressa no pedao de cera representa o

contedo conceptual de um juzo como "Este Teodoro"; esta apre

enso cognitiva que identifica quem Teodoro, simbolizada no mode

lo da cera pela impresso causada pelo sinete, originariamente pro

duzida no s pela sensao, mas por uma percepo acompanhada de

um acto de reconhecimento. Aristteles, ao apropriar-se do mesmo

exemplo platnico transfere-o para a sensao e este desvio confirma,

segundo Burnyeat, que Aristteles indica aqui claramente que a

sensao conhecimento, conhecimento consciente e articulado, des

de o princpio17. E precisamente na interpretao desta passagem de

Aristteles, em confronto com o emprego do mesmo exemplo no con

texto do Teeteto, que Burnyeat apoia as suas teses sobre a teoria da

14 Cfr Burnyeat, art. cit.,p. 21-22.

15 Cfr S. Marc Cohen, "Hylomorphism and Functionalism", in Essays. ..p. 61 .

16 Cfr Nussbaum e Putnam, "Changing Aristotle's Mind", in Essays... p. 35.

17 Cfr Burnyeat, art. cit., p. 21 .
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sensao em Aristteles18. A mesma metfora empregue por Plato

parece ter necessariamente que transportar consigo o sentido literal do

qual ela mesmo constitui um certo desvio, um segundo sentido que

vem impor-se como sentido primeiro no texto aristotlico. Neste caso

a relao entre o sentido originrio e o metafrico tornar-se uma rela

o forte, quase necessria: o exemplo metafrico passa a cobrar

direitos prprios de autor.

No h dvida que o recurso a metforas, analogias, exemplos no

discurso filosfico corre os seus riscos: pode desencadear toda uma

srie de desvios de sentidos a partir do desvio originrio e primeiro
entre o sentido principal ou literal e o sentido "subsidirio" trazido

pela prpria expresso metafrica. O exemplo metafrico enfatiza,

selecciona, suprime e organiza traos caractersticos do sentido prin

cipal, mas este processo implica muitas vezes algumas afirmaes
secundrias que vm normalmente associadas ao sentido subsidirio;

e estes segundos desvios podem ser, tambm eles metafricos.

inevitvel esta carga e sobrecarga de sentidos que transportados pelos

exemplos metafricos, que por vezes pode fragilizar o discurso filos

fico. Mas, elimin-los completamente da linguagem filosfica consti

tuiria sem dvida uma restrio nociva para a capacidade e a riqueza
da investigao19. O pensamento foge, escapa-se tanto na expresso
oral como na escrita, mas essas fugas e variaes permitem quase

sempre o regresso s suas fontes. Assemelha-se talvez a uma fuga
musical, que explora sistematicamente todos os recursos a partir de

um tema principal e de um ou vrios temas secundrios apresentados
em contraponto com o tema. Depois de desenvolvido todo o plano

-

exposio, contra-exposio, exposio relativa, strette,
- na con

cluso ouve-se uma ltima vez o tema, a resposta e o contra-tema.

18 Uma anlise detalhada desta interessante questo, confrontando as diferentes

verses de funcionalismo contemporneo com as leituras de outros textos

aristotlicos alm do De Anima, tentando esclarecer o seu pensamento explcito
sobre o papel dos processos fisiolgicos e sua integrao no organismo humano,

constitui por si s um desafio estimulante. Esse estudo ultrapassa, no entanto, as

limitadas dimenses deste breve comentrio.

Para um aprofundamento da controvrsia sobre a pertinncia da teoria aristotlica

sobre a sensao em relao s teses actuais da filosofia da mente, cfr por ex:

Sorabji, R. "Intentionality and Physiological Processes: Aristotle's Theory of Sense

Perception" Essays... pp. 195-226; Nussbaum, M. and Putnam, H. - "Changing
Aristotle's Mind", ibidem, pp. 27-56; Cohcn, S. M. - "Hylomorphism and

Functionalism", ibidem, pp. 57-74. Everson, S. -Aristotle on Perception, Oxford,

Clarendon Press, 1 997.

19 Cfr Black, M. - Models and Metaphors, Cornell University Press, 1962, p. 47.
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