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Da natureza da affecção
O THEMA — Não ha comarca da psychologia moderna que
delia peor impressão dê que o problema do sentimento. Com
opiniões muitas vezes comparáveis na imprecisão, falam o scientista e o literato no mesmo tom : e este capitulo é nos tratados
como uma mancha de charneca numa gleba bem cuidada. Porquê ?
— Porquê, é fácil vê-lo — e seria perder tempo o apinhoar aqui
muitas razões. Limitemo-nos a apontar — não insistindo nas razões
históricas e nas difficuldades da linguagem — o caracter fugidio
dos phenomenos: desvanecem-se sob a attencão, e logo resvalam
para idéas ao mais insignificante impulso; além disso não ha aqui
presa directa para a physiologia, por faltar órgão que seja para o
sentimento o que os sensoriaes para a sensação. E' certo que o
methodo de expressão (i) tem accumulado muito material, desde as
experiências de Mosso até hoje; mas além da difficuldade no destrinçar os movimentos de que a curva é synthese, está ella dependente duma interpretação que, enquanto carecermos de melhor
conhecimento da consciência afifectiva, pouco passará de uma superficialidade complicada e arbitraria. (2)
Aqui, portanto, muito cuidado se faz mister nos primeiros
passos, visto que são exactamente as theorias sobre os pontos fracos
duma sciencia as que exigem, antes que as rejeitemos ou admitíamos no corpo geral das nossas opiniões, — mais demorado exame
critico.
Nesta discussão das idéas fundamentaes que hão de servir de
ponto de partida na analyse dos phenomenos affectivos, os resultados que me parecerem positivos serão resultados agradáveis, e os

negativos não deixarão de ser resultados; — resultados que é preciso acccitar com franqueza, sem pressa de adoptar ou de affirinar
quaesquer positivas opiniões, e fieis ao conselho de Polônio : « to
thine ownself be true» — a íorma mais alta da sinceridade, entre
varias razões por que determina as outras.

DEFINIÇÃO DA AFFECÇÃO — Chamo « affecção » ao elemento
sentimental, parallelamente ao que é, nos processos representativos,
a sensação. «Der Tatsache — diz Wundt — dass die unmitelbare Erfahrung zwei Faktoren enthált, einen objektiven Erfahrungsinhalt und das erfahrende Subjekt, entsprechen zwei Arten
psychischer Elemente, die sich ais Produkte der psychologischen
Analyse ergebcn. Die Elemente dês objektiveu Erfahrungsinhaltcs
bezeichnen wir ais Empfmdungselemente oder schlechthin ais
Empfindungen. . . Die subjektiven Elemente bezeichnen wir ais
Gefühlselemente oder ais cinfache Gefühle.» (3)
Esta citação tem a vantagem de precisar rapidamente o sentido
do termo que adoptei : corresponde este ao « Gefuhlselement », ao
« sinnliche Getühl», ás palavras «Feeling » e « Affection » dos psychologos de língua inglesa, ao que alguns tratadistas franceses
propõem chamar «estados algedonicos», aproveitando um termo
forjado por Marschall, em « Pain Pleasnre and Aesthelics ».
A citação teve por agora essa vantagem, e vae em breve assumir outra; mas não deve ser considerada como servindo para
assentar, sem exame, o critério de distincção que ella enuncia.
AS TRÊS CONCEPÇÕES GERAES SOBRE A NATUREZA DA AFFECÇÃO

— Toda a congcric de doutrinas da psychologia contemporânea
se reparte em três classes pêlo que respeita ao problema da natureza
da affecção (não cuidamos por agora de theorias explicativas, mas
da natureza e classificação dos phenomenos):
Primeira theoria : A affecção é um attributo da sensação : assim
como esta tem uma qualidade (amarela, doce, aleacea, etc.), urna
intensidade (segundo opinião muito commum) e nalguns casos extensão espacial, — assim também possue ella um tom de sentimento (Gefühlston). Era esta a opinião exposta por Wundt, por

exemplo, na terceira edição da Pxychologia physiologica (a edição
que Rouvier traduziu).
Aí competem á sensação três attributos: « Afora a qualidade
e a intensidade, toda a sensação nos apresenta, de maneira mais ou
menos accusada, um terceiro elemento. Chamamos a este terceiro
elemento constituinte da sensação o tom de sentimento da sensação,
ou o sentimento sensorial (das sinnliche Gefühl). . . Pois que consideramos o sentimento sensorial como uma terceira, modalidade da
sensação, a qual em grau variável se ajuncta á qualidade e á intensidade, somos levados a afiirmar que na realidade não existe tom de
sentimento sem sensação concomitante, como não existe qualidade
de sensação não acompanhada de intensidade. » Esta citação, tomada da traducção francesa (I, 525-6) discorda, como se vê, da que
primeiro apresentámos. Perdoe o leitor o grande uso dellas, indispensável a quem critica : não vêm aqui como « auctoridades », menos
ainda como verbos de encher ; são peças essenciaes do processo que
não ha remédio senão mostrar.
Segunda theoria, a que chamaremos theoria sensualista da
affecção : o agrado e o desagrado são sensações. Esta theoria tem
apparecido sob varias formas, mas devem-se distinguir duas direcções geraes; a affecção pode ser • identificada a uma das classes conhecidas de sensações ou constituir uma classe nova. O exemplo
recente mais notável que conhecemos da primeira espécie é a doutrina de Revault d'Allones no seu livro Lês Inclinztions, 1908; da
segunda, a concepção desenvolvida por Stumpf no artigo Ueber
Gefühlsempfindungen publicado no Zeitschrift für Psychologie
und Physiologie der Sinnesorgane, Bd. 44, 1906. Revault d'Allones colloca as affecções entre as sensações visccracs; Stumpf considera o agrado e o desagrado como sensaçõer> centraes concomitantes. (4)
Terceira theoria: as affecções constituem por si uma espécie
-distincta de elementos psychicos : não são sensações nem attributos
da sensação. E' esta a opinião actual de Wundt, como se viu na
primeira citação que apresentámos. Existem segundo ella duas espécies de elementos psychicos, sensaçõe.-, e affecções; as sensações
deixaram de ter aquelle terceiro attributo do « Gefühlston» : « die
Empfindungen und die einfachen Geíühle zeigen nun sovvohl ge-

minuição gradual de qualquer dos attributos acarreta o esvaimento
gradual da sensação, mas todos sabemos que ella pode ser affectivamente indifferente, ou quase, e no entanto plenamente nitida.

meinsame Eigcnschaften wic characteristische Unterschiede. Eine
gemeinsame Eigenschaft ist es, dassjedemElement zivei Bestimmungsslücke zukommen: Qualitát und Intcnsitât». (5)

A SEGUNDA CONCEPÇÃO E O PRINCIPIO DA ECONOMIA — Esta-

mos assim abjugados da primeira hypothese. Vejamos a segunda
e a terceira. Desta opina Stumpf que, se não dá razões obrigatórias, devemos abandoná-la pela segunda, por motivos de economia.
« Es bleibt also nur die Wahl zwischen der zweiten und der dritten
Auffassung... Zwischen diesen beiden Ansichten steht die Angelegenheit nach meiner Meinung só : wenn die erste nicht zwingcnde
Gründe fúr sich anfúhren kann, dann sinkt die Wagschale ohne
wciteres zugunsten der zweiten. Denn wenn man eine Erscheinung
unter eine bereits feststehende, wohldeíinierte Gattung von Erscheinungen subsumieren kann, wenn die allenfallsigen Unterschiede nur
ais sekundáre, nicht durchgreifende aufgezeigt werden kónnen, só
widcrspricht es dem wissenschaftlichen Priuzip der Oekonomie,
daraus eine selbsdtandigc Gattung zu machen oder auch nur sie
einer wenigcr wohldefinierten oder weniger durchforschten und
nicht aligemein ais selbstãndig anerkannten Gattung zuzuweisen»(8).
SIGNIFICAÇÃO DO PRINCIPIO DA ECONOMIA — Senti-me obrigado
a citar toda a passagem. E por isto : porque será inclusivamcnte pêlo
preceito da economia que tentarei demonstrar a rejeitabilidade da
« Gefühlsempíindung». Que nos inculca, de feito, esse principio ?
Não só que reduzamos a profusão desnecessária de elementos
irreductiveis, mas também a das explicações arbitrarias e das hypothescs inveriíicaveis. Ora, eu creio que a economia de elementos
é na theoria de Stumpf mais apparente que real; e veremos que
ella exige para as sensações affectivas supposiçoes psychologicas,
physiologicas, anatômicas, puramente imaginárias, e em prejuízo
portanto do principio que se invoca. Essas hypotheses engenhosas tem para nós o significado de indicar uma saída possível —
S3 bem que erriçada de difficuldades — para o caso de nos ser forçoso abandonar a especificidade da affecção. E' uma porta aberta
á duvida — e daí o beneficio: que o é sempre o desmodorrar da
paz dogmática as theorias de mais firme aspecto.
Voltando pois aos sensualistas, admitíamos que realmente
aos adversários, mais do que a elles, ira pende demonstrar a própria

Suinmariadas assim as três concepções, tentemos discutir cada
uma dellas.
INSÜBSISTENCIA DA PRIMEIRA — A primeira, se bem que apparece ainda abonada por alguns auctores, julgamo-la realmente
ferida sem remédio desde a critica de Külpe no seu Grundriss. (6)
A affecção náo pode ser um attributo da sensação no mesmo
sentido que os outros attributos que se lhe notam, porque possue
ella própria attributos. Quando distinguimos na sensação qualidade
e intensidade, por exemplo, não ha de por sua vez a qualidade ter
uma qualidade e uma intensidade, ou quaesquer outras propriedades,
mas como algo extremamente simples deverá doravante ser conceituada. E' necessário insistir nesta circunstancia : porque se poderá
allegar que um objecto exterior apresenta propriedades — a cor, suppouhamos,— a que se reconhecem por seu turno as propriedades da
sensação. Mas a isto replica Stumpf que agora a palavra « propriedade » assume duas diversas significações : as « propriedades » de
um objecto exterior são phcnomenos sensíveis, ou detinições delles
derivadas sem ligações necessárias na nossa representação : só em
virtude da experiência repetida ou do estudo scientifico as reunimos
no objecto. Podemos não sentir ou não considerar o aroma duma
flor, sem que esta deixe de se apresentar como um objecto concreto.
Mas as « propriedades » da sensação só abstractamente são conhecidas ; simples formas de variação, não pode faltar nenhuma dellas
sem que o concreto se torne abstracto. (7) As affecções, pois, se se
reduzissem a propriedades da sensação não poderiam revelar, como
revelam, differenças de qualidade, de intensidade, de duração,
comportando-se desta forma como as próprias sensações de que
seriam attributos. Daqui passamos ao segundo argumento do professor de Wurzburgo : é inadmissível que uma qualidade gradual
da sensação se possa tornar nulla sem se annullar a sensação. Que é
uma sensação de cor sem cor, sem intensidade, sem extensão? A di-
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these,- e acompanhemos Stumpf na discussão, que ora começa, das
razoes destes que considera principaes — e a que se limita. A que
se limita, convém notar : porque deixaremos para mais tarde o
exame de alguns critérios a que o illustre auctor da Tonpsychologie
se não refere, e que mereciam, julgamos nós, o seu exame.
TRÊS RAZÕES DA

ESPECIFICIDADE

DA '_AFFECÇÃO — SUA 1NSÜB-

SISTENCIA — Aquellas razões são as seguintes :
Primeira : a affinidade da affecção e da emoção (Gemütsbewcgung, Affekt, Emotion ) ;
Segunda : a subjectiviclade das affecções em relação ás sensações ;
Terceira : a falta de localização c extensão espacial da affecção.
Devemos desde já dizer que nenhum destes três critérios
acceitamos : adoptamos outros, como se verá. Os dous últimos
fraquejam pela base,— porque se trata aqui da determinação e
classificação dos elementos da vida psychologica — e por isso
não tem lugar a distinccão do objectivo e do subjectivo, do mundo
exterior e do eu, — e tampouco a localização. Poderemos pois
dizer que não é subjectiva a affecção, nem objectiva a sensação ;
nem uma, nem outra, localizada : tudo isto são interpretações
invisceradas pela experiência e construcções que se não admittem
nos elementos. Pode porém accrescentar-se, pólo que respeita á
localização, que a these encontraria um duplo empacho : a existência, árdua de contestar, de certas sensações não localizadas;
e a existência, affirmada também, de affecções localizadas. Assim
Nagel, que se dedicou ao estudo das sensações do olfacto, nega a
sua localização; e Stumpf declara que o agrado e o desagrado
ligados ás sensações dos sentidos superiores lhe parece não carecerem de certo momento espacial : afiguram-se-lhe, não localizadas, é certo, nas próprias cores e nos sons, mas como diffundidas
pela cabeça. (9)
A

AFFINIDADE

DA EMOÇÃO E DA AFFECÇÃO

COMO RAZÃO DA

ESPECIFICIDADE DESTA — Regressemos pois ao primeiro critério.
E', como já vimos, a affinidade da affecção e das emoções, a intima
connexão dos dous phcnomenos. Aqui se dirá que o agrado sensível
e o agrado intellectual, que o desagrado sensível e o espiritual,
pertencem por natureza á mesma espécie, e que assim como as

emoções não são percepções, não são sensações as affccções, devendo considerar-se o estado algedonico como essencialmente
diverso da sensação, em si indifferente : — argumento este que, no
seu esqueleto, se resume em separar a affecção da sensação, pêlo
expediente de a vincular ás emoções.
Deste enunciado resaltam logo as duas maneiras de o invalidar : ou rebater a própria emoção sobre a sensação — se nos
consentem este falar geométrico,— ou negar a legitimidade de unir
a affecção á emoção. O primeiro processo é a theoria de JamesLangc, que mais tarde discutiremos, que não acceitamos, e que
Stumpf não acceita; o segundo é o que este adopta : «Gemütsbewégungen sind den Sinnesempfmdungen gegenüben hcterogen. Aber
auch die Sinnesgcfühle sind den Gemütsbewegungen heterogen.» (10) Os complexos de estados e phenomenos que constituem as emoções no sentido largo comprehenderiam, além do
núcleo psychologico (que de maneira alguma se deveria reduzir á
sensação pura), incontestavelmente também sensações orgânicas de
varia espécie, sensações musculares, e finalmente « sensações » de
agrado e desagrado. A affinidadc destas com as emoções seria
pois simplesmente a da parte cm relação ao todo em que com
outras partes está comprehendido, e semelhante á de um som
musical isolado ou á dos ruídos componentes em relação a um som
total. Mas as partes de um conjuncto desta casta não precisam ser
todas da mesma espécie : assim se não podem provavelmente reduzir a sons os ruídos componentes de um som. « Und só kann
i n unserem Falle die eine Komponente dês im populáren Sprachgebrauch ais Gemütsbewcgung, Furcht usw. bezcichncten Gesamtzustandes in Sinnesempíinduugen bestehen, wàhrend die andere,
die wir ais den Kern betrachten, die Gemütsbeweguug im engeren
Sinne, von Sinnesempfmdungen gànzlich verschieden ist.» (n)
Em nosso parecer, cumpre ablegar realmente o argumento,
não porque acceitemos a theoria de Stumpf, mas porque as razões
se devem buscar no próprio exame da affecção e não em possíveis
affmidades. Embarcados nesta nau nunca chegaremos a fundear
por indecisão entre as duas rotas indicadas pelos dous pilotos :
— A affecção não é sensação porque é o núcleo da emoção.
— Nego que seja núcleo da emoção.
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Concedo : isso não impede de a considerar especifica.
Digo-vos mais : inda sendo o núcleo da emoção não ficaria
demonstrado que fosse especifica : poderia a emoção reduzir-se a
sensações, ou a uma relação de sensações.
A

ECONOMIA DE ELEMENTOS

NA CONCEPÇÃO DE STUMPF—

Deixo pois este critério, e olhando á própria concepção de Stumpf,
eu pergunto : até que limite deverá dizer-se que por cila se realiza
uma economia de elementos ? Enquanto consideramos somente
a arrecção e a sensação, a economia de certo existe. Mas abrauja-se
o conjuncto das doutrinas; encontraremos numa, duas classes de
phenomenos : representativos e affectivos; na outra, as sensações
com seus complexos, c mais ainda « die Gemütsbewegung
im cngerere Sinne >. a qual «von Sitmesempíindung gánzlich
verschieden ist ». (12) E o lucro ?.
A SÜBJECTIVIDADE DA .AFFECçÃo — Orce-o o leitor a seu gosto,
e veja depois se o satisfaz o segundo dos três critérios — o da
subjectividade da aífècção em relação á sensação, elemento da experiência objectiva. Na nossa primeira citação de Wundt está o
resumo da doutrina. Os phenomenos sensíveis são concebidos
como propriedades do mundo exterior, ou podem pêlo menos
ser concebidos como taes; pêlo contrario, ninguém se lembraria
de considerar o agrado c o desagrado como propriedades dos
objectos. A affècçao é portanto subjectiva sempre, c a sensação
envolve sempre uma referencia objectiva.
E' claro — sem repetir o que já dissemos sobre o alheio de
taes interpretações ao caracter elementar destes phenomenos — é
claro que se não fala aqui do ponto de vista cpistomologico,
porque também seria então a sensação subjectiva ; mas sim, como
diz Stumpf, de uma difrerença na consciência do homem ordinário.
Ora, é verdade que este attribue os conteúdos das sensações
visuzes aos objectos exteriores (assim lhes attribue a cor, a extensão, o movimento, etc.); mas esse mesmo homem vulgar dirá
que o sabor de unia cousa salgada não existe sem a pôr na boca, e
que a afirmação : « o açúcar é doce » nada pode significar a não
ser que « o açúcar sabe a doce ». « Genau só steht es aber auch
mit der Schmerzhaftigkeit und mit der Aunehrnlichkeit. Der
heisse Ofen ist unangenehm, der kühle Wein angenehm in dem-

selben Sinne, in welcher jener heiss ist und dieser kühl oder
prickclnd ist » . (13)
Ha porém uma dirrbrença : a~ sensações são para a consciência vulgar qualidades do objecto, mas para cila os estados
algedonicos adjazem, não dtrectamente aos objectos, mas ás sensações, como qualidades de segundo grau : a forma, a cor, o aroma
da rosa; o agradável da forma, da cor, ou do aroma da rosa.
Esta observação traz-nos immediatamente ao coração dá doutrina.
e a resposta de Stumpf seria, cremos nós, aquella mesma que nos'
dá para o tacto de não podermos sentir o agradável de uma cor,
de um aroma, nem mesmo representá-lo, sem sentirmos ou nos
representarmos esse aroma e essa cor : a de que o prazer e o desprazer são sensações concomitantes sempre ligadas ás outras.
Porquê ? Não por associação indissolúvel : não existem hábitos
invencíveis no domínio da representação; a theoria da associação
inseparável não se tem de pé. (14) Como então para a «Gefühlsempfindung »?
HYPOTIIESES DE STUMPF —Poderia succeder que por disposição
anatômica o chamado tom affectivo unicamente aflorasse com a
simultânea excitaçáo da sensação especifica; poder-se-ia ainda dizer
que entre os aromas, sons, cores, etc., e as afíecções correspondentes
se realiza uma intima fusão, como entre as sensações de gosto e de
olfacto, como entre as duas notas duma oitava; e finalmente encarar-se-ia a possiblidade de se tratar aqui de sensações centraes
concomitantes que se não sujeitassem a modificações pcriphericas
do estimulo. (15)
As HYPOTIIESES DE STUMPF E o PRINCIPIO DA ECONOMIA —
Dir-me-eis se vos lembraes ainda do principio da economia.
Só estamos aactorizados a considerar as affecções como heterogêneas das sensações, diz Stumpf, se os factos nos prohibirem
claramente de as considerar sensações. Mas que factos ha no
mundo que nos prohibam seja o que for, desde que avoqucmos
o direito de forjar hypotheses imaginárias — c sem o apoio de
quaesquer factos? (16). A primeira c a terceira hypotheses não só
violam o preceito da economia por serem desnecessárias, visto que
nenhum facto as irroga, mas a necessidade que dellas tem uma
determinada opinião que topa factos contra si; não só vêem com •

T6

plicar a theoria das sensações, originando novos problemas que
demandam novas theorias, — como fariam das affecções sensações tão originaes que bem mereciam lugar á parte. E pelo que
toca á segunda hypothese, a da fusão, além de que não dispensa
uma qualquer das outras duas — para explicar o porquê e a constância desse phenomeno — apoia-se ella em comparações que se
me atolham malcabidas : porque se realizam, quer a fusão auditiva, quer a olfacto-gustatoria, dentro dos limites de uma só
qualidade para a consciência : dous sons são em tudo da mesma
espécie, e um sabor c um aroma são, introspsctivamente, psychologicamente, da mesma espécie também. (17)
Adstrinjamo-nos porém á ordem do opusculo, e consideremos a sensação de dor e a de prazer ligadas a excitações cutâneas ou ás condições vcgetativas.
A

SENSAÇÃO DE DOR E A AFFECÇÃO DE DESAGRADO — Em

primeiro lugar, ninguém contestará a existência da sensação de
dor. Onda porém a difficuldade para nós começa é quando se
trata do agrado e desagrado dessa mesma sensação. A terminologia é neste ponto em todas as línguas confusa (18): adoptaremos
para nosso uso os termos dor (sensação), agrado-desagrado
(affecção). Depois de mencionar as experiências de Blix, Goldscheider e von Frey, cita Stumpf uma passagem deThunberg em
que se classifica a « sensação de dor uma sensação especifica, comparável ás outras sensações », e accrescenta: « Dass er ihr aber
ausserQualitát, Intensitát, Lokalzeichen, auch noch einen Gefuhlston zuschreibt, scheint mir zwecklos. Der Schmerz ist eben
schmerzhaft, das ist seine berechtigte Eigentümlichkeit, darankann,
glaube ich, selbst dic feinste Psychologie nichts ãndern ». (19)
Sem duvida que a dor é dolorosa, como a cor corada e o som
sonoro; mas não é esse também o problema, c sim se a dor pode
ser, além de dolorosa, agradável e desagradável. Stumpt opina
que quando se fala de dores agradáveis se dê o caso de serem
excitadas em differentes pontos da pelle sensações de dor e de
prazer que entre si se poderão realçar (20): hypothese anti-economica, em primeiro lagar ; contraria ás experiências feitas sobre
pontos de dor, em segundo. Vemos pois todas as razões para
manter a distincção entre a sensação de dor e a affecção des-
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agradável — com Thunberg, com Külpe, com Ebbinghaus, com
Titchener. (21)
O tomar a dor pêlo desagrado traz ainda outro embaraço : e
o agrado ? Quaes os seus órgãos í « Den Schmerzempiindungen
stehen Lustempííndungen gegenüber. . . Sie entstehen glcichfalls
teihvcise durch Hautreizungen (Kitzel — Juck — und Wollustempfindungen) teilweise durch die vegctative Tatigkeit einzelner Organe
oder dês ganzen Kõrpers.» (22). Mas em todos esses casos de irritação da pelle ha sensações que, conforme as circunstancias, podem
ser agradáveis, desagradáveis ou indiferentes (principalmente em
funcção da intensidade do estimulo). Já o facto de terem nomes diversos prova que não são sensações de prazer, mas de diversas
qualidades, a que uma affecção agradável se pode addicionar. E
por derradeiro, se fossem sensações as affecções, e houvesse órgãos
de desagrado bem definidos na peripheria, era realmente de estranhar
que de agrado os não houvesse: comprehendc-se porém que este
reparo se não applique á dor considerada como sensação não affèctiva — já que a sensação não presuppõe um contraste, como a
affecção.
Pela rejeição do exemplo dos algophilos — dos martyres e dos
ascetas que com agrado recebem dores,—somos nós plenamente :
trata-se aí de emoções, de phenomenos complexos onde intervcem
representações e convicções que se distanciam enormemente dos
phenomenos elementares.
IMAGENS DE SENSAÇÕES DE DOR — Posta a questão nesses
termos, vê-se o que representaria para nós a existência de imagens
neste campo. As sensações de dor e de «prazer » determinadas
pela excitação cutânea ou pela actividade dos órgãos vegetativos
devem também deixar, pondera Stumpf, imagens mncmonicas,
como as outras sensações. O auctor limita-se á affirmação, vácua
de razoes em que se funde (23): para nós porém nada o caso relevaria, porque não contestamos que a dor, o prurido, etc., sejam
sensações, e porque não identificamos taes sensações com os processos affectivos.
DlSTINOÇÃO A FAZER SEGUNDO A INTENSIDADE DO ESTIMULO —

A distincção dos casos segundo as intensidades do estimulo,
que nos levou a separar as sensações de dor e as que o auctor
ÓÇOO
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.chama « de prazer » das affecções de agrado e desagrado ; essa
distincção, que o grande psychologista até agora não faz, fa-la
elle, com razão ao que suppomos, quando passa ás sensações de
temperatura, pressão, olfacto, sabor, cor e som.
Importa com effeito examinar separadamente os casos de estimulação muito forte e os de media ou fraca estimulação. No primeiro são muito provavelmente excitadas, afora as sensações dos
sentidos especiaes, também sensações dolorosas periphericas, — que
não são pois afFecções das primeiras, mas sim novas sensações.
Na pressão c na temperatura nada impede que se reduza a dor das
pressões fortes, dos grandes calores e dos grandes frios, a sensações de dor associadas, porque a pelle inclue vários sentidos nas
extensões superiores a um redor mínimo; outrosim as dores produzidas por estimulações auditivas e visuaes de força demasiada
são idênticas á dor cutânea, segundo o testemunho da consciência.
Não se trata pois de sensações visuaes e auditivas que se tornam
desagradáveis : somente acontece que se lhes associam sensações de
dor —que são, essas, desagradáveis agora, aditariamos nós.
Não comprehendemos porém como se diz : «semelhantes considerações se podem adduzir sobre as sensações de prazer excitadas
por estímulos fortes.» (24) Quaes os órgãos de prazer que estes
impressionam ao mesmo tempo que o visual e o auditivo ? E em
que casos então não impressionam os de dor ? Ou impressionam
ambos? E qual a affecção resultante ? E porquê ? E como ?. . .
Estes « porquês » e estes « cornos » nos convencem de uma
cousa: de que nem só dos estímulos fracos aqui promanam as difficuldades : «Eine Schwierigkeit entsteht erst, wenn wir zu den Fallen
der gewóhnlichen, mássigen oder schwachen (aber konstanten)
Reizung übergehen » . Já dissemos ao leitor como é torneado este
cachopo : pela theoria de que o agrado e o desagrado são nestes
casos sensações concomitantes centraes, em opposição ás de dor
e de prazer excitadas na peripheria; vale-se a doutrina de três
hypotheses, cuja critica tentámos (pags. 15-16).
Com taes hypotheses se explicaria como o supposto elemento
sensacional affectivo não apparece isolado de outras sensações na
sua existência primaria, como sensação, apparecendo contudo como
imagem, como representação da phantasia. Aí teríamos com

effeito de o procurar agora,—porque depois de pombear em
vão a « Gefühlsempfindung », Euridice perdida, pêlo mundo das
sensações, o Orpheu-sensualismo á Stumpf em matéria de affecção
dá-se ao recurso postremo de descer às sombras:
At cantu commotse Erebi da sedibus imis.
Umbne ibant tênues, simulacraque luce carentum.

SIGNIFICAÇÃO DA CRITICA FEITA — Malafortunados seremos
nós agora se percorrida esta breve, mas árida exposição, o leitor
a considerar um ensaio de critica a uma obra, feita como exercício
de dialectica. O artigo de Stumpf é o mais completo, o mais auctorizado, o mais moderno exemplo de uma das formas possíveis de
conceber a relação dos dous phenomenos, sensação e affecção :
o que tentámos portanto foi o exame, não de uma obra ao acaso
entre mil obras, mas de toda uma face deste problema, a que poderíamos chamar tetraedrico. A citação aqui de todas as theorias
do assumpto implícitas ou explicitas nas obras de uma caterva
de philosophos, desde a antigüidade até hoje, não passaria de uma
mascara de erudição para ingênuos, c da tarefa mais anodyna e mais
vã. Pode ser que me engane; mas ficam ao menos esclarecidos
os meus intentos e o meu plano : estudar as concepções contemporâneas do problema nos seus ângulos de visão typicos, mais acabados e mais unidos ao estado actual dos conhecimentos, e cuja
critica envolva a dos outros ângulos da mesma face.
Por isso mesmo que uma concepção, e não uma certa obra
pretendemos estudar, deixamos neste ponto o artigo de Stumpf, não
o acompanhando na discussão da imagem affectiva, — o que seria
illicito se propriamente o artigo fosse o objecto do nosso estudo.
A justiíicarem-se realmente as observações que lhe fizemos, não é
a imagem affectiva que deverá impor a doutrina,—primeira razão ;
mas além dessa, duas outras ainda nos dispensam de proseguir :
porque a cada caso que allega, o próprio Stumpf faz reparos
que lhe apoucam a valia; e porque, em geral, para todos os casos
subsiste sempre a grande duvida ; trata-se de imagens affectivas ou
de novas affecções ?
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A TIIEORIA DE REVAULT D'ALLONES — Prosigamos então.
Indicámos já ao leitor as quatro faces do problema : affecção attributo da sensação; affecção sensação especial; affecção identificada
com certas sensações; e affecção elemento especifico da consciência.
Repetimos também a crítica de Külpe que invalida a primeira; e
dissemos ainda que á significação especial que tem na segunda a
doutrina de Stumpf, examinada o mais concisamente que nos foi
possível, corresponde na terceira a doutrina de Revault d'Allones
na sua these Lês Inclinations. E' esta qae temos de estudar
agora.
A obra do scientista francês não trata especialmente da affecção,
e sim da emoção ; nunca porém se faz nella a distincção dos dous
phenomenos, e resulta da sua leitura que o auctor os considera
idênticos, e differindo simplesmente no grau de complexidade,
— opinião muito geral na psychologia do nosso tempo. A theoria
em resumo é esta : « La donnée proprement affective dans toute
émotion parait ôtre constituée seulement par lês sensaiions viscérales». (25) E' o que affirma também do Gefühlston (affecção) :
« En quoi consiste lê Gefúhlston ? . . . ! ! consiste en une gamme de
sensations affectives, organico-cérébrales, comme toutes lês sensations, etpour parler avec plus de prédsion viscéro-cérébrales ». (26).
As sensações internas são « lês facteurs uniques et spécifiques du
choc affectif» (27), e se a tal choque anda ligada ordinariamente
a inclinação, esta pode porém existir separadamente. Era o caso
da doente Alexandrina, sobre cuja observação se funda a
theoria.
A DOENTE ALEXANDRINA — Espontaneamente, conta Revault
d'Allones, sem ter lido livro algum de medicina nem ter sido suggestionada por nenhum interrogatório, ella appareceu um dia no
Asylo de Sant'Anna a pedir um tratamento que lhe restituisse « os
seus sentimentos perdidos ».
Que significava isto ?
Significava que Alexandrina exhibia todos os movimentos e
signaes das emoções, e a vontade e as inclinações a que andam
adstrictas normalmente, affirmando não obstante não sentir emoção
alguma. Assim chorava, por exemplo, ao pensar na sua desgraça :
« mais cela ne me touche pás», dizia; choro machinalmente, sem

emoção. Mas não sente ao menos uma impressão no peito, na
garganta, na cabeça?
— Não, cousa alguma.
Também nada lhe custara abandonar os seus, e quando agora
esperava o filho, contrapunha a indiferença actual á impaciência que
sentia de antes.— « Avant, j'aurais été impatiente, j'aurais à peine
mano-é. Eh bien, je sais qu'il vá venir, et puis, voilà tout.» Isto
não impedia que ao apparecer o rapaz se lhe alterasse a voz, e que
se accclerassem os movimentos respiratórios e do coração.
Revault d'Allones fez neste sentido experimentações. Annunciou-lhe falsamente a morte do marido; accusou-a de crimes
imaginários; depois de vendar-lhe os olhos pôs-lhe um cérebro
humano nas mãos e um craneo na janela, para que ao ser-lhe
tirada a venda Alexandrina os visse a súbitas ; e enfim, conhecendo
o horror antigo da doente ao óleo de ricino, fez-lho tomar em condições particularmente repugnantes. Pois bem ; sempre o mesmo
resultado : sempre a afirmativa da creatura de que não sentira pena,
indignação, cólera, medo, repugnância, apesar de mostrar sempre,
e com intensidade, os signaes objectivos da emoção. (28)
EXEMPLOS DE AFFECÇÕES (PHENOMENOS ELEMENTARES)— Uma
particularidade que nos approxima dos phenomenos elementares :
Alexandrina diz que outrora lhe agradavam os jardins; « mais
maintenant, en arrivantid, je n'avais même pás vu qu'il y avait dês
arbres. Et quand je me promène au potager, ca m'est égal. Tenez,
il y a dês s.alades, dês choux ; eh bien ! cê sont dês salades et dês
choux ». (29) Quanto ás explicações do auctor, referem-se propriamente ao phenomeno elementar a que chamamos affecção, as classes
b) e c) do seguinte quadro, que elle apresenta ao tratar das « emoções simples » :
« Lês secousses affectives viscérales sont en fort petit nombre.
On peut distinguer lês suivantes :
a) Ia secousse viscérale affective neutre, indifférente, ni
agréable, ni pénible, celle qui est ressentia dans Ia surprise ;
b) Ia secousse viscérale plaisir;
c) Ia secousse viscérale douleur;
d) Ia secousse viscérale angoisse, qui correspond peut-être à
Ia première plus intense et plus développée » . (30)
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Não insistirei sobre o que me parece uma contradição no grupo
0) (se a affecção é a sensação visceral, que significa a «secousse
viscérale » neutra ? ) e entrarei immediatamente no essencial do
problema.
AS

PERTURBAÇÕES VISCERAES E A INEMOTIVIDADE — As

Opi-

niúe:? dos médicos foram unanimes sobre a doente : a falta de
emotividade era real, c acompanhada de perturbações visceraes.
Esta inemotividade, concomitante a perturbações visceraes, á insensibilidade corporal interna e á analgcsia cutânea geral, provaria,
segundo cTAllonnes, que as sensações visccraes são o dado propriamente affectivo. (31)
CRITICAS Á THEORIA DE D'AULONNES POR BINET, RAUII E
KÜLPE — Conheço os reparos feitos a esta theoria pêlo fallecido
Binet no Année psychologiquc de 1908; pêlo também fallecido
Rauh por occasião da defesa da these, e reproduzidos na Rcviie de
métaphysique et de morale; e finalmente por Külpe na sua communicação ao Congresso de Genebra, traduzida no Journal de Psycholooie Normale cl Pathologique, Janeiro-Fevereiro de 1910.
Binet nota o facto de se apoiar a doutrina numa única observação ; lembra que Alexandrina poderia sentir realmente as emoções
mas negá-las de boa fé, por preoccupação hypocondriaca ; e julga
que se a these deixa a desejar como trabalho de alienista, a sua construcção psychologica é extremamente engenhosa e contém provavelmente uma parte de verdade (32); Rauh reconhece que o caracter
inemotivo da doente se relaciona com as suas condições visceraes,
mas acha que isso não prova que esteja nas perturbações visceraes
a verdadeira causalidade : o estado de indifferença poderia resultar
de perturbações cerebraes funccionaes ; Alexandrina apresenta perturbações visceraes concomitantes, mas cousa alguma nos assegura
de que esses concomitantes sejam causas (33); finalmente, segundo
Külpe, não ficou provada a identidade dos sentimentos com as sensações orgânicas : os casos pathologicos ensinam unicamente que taes
sensações são factores importantes dos estados emocionaes complexos e das condições regulares da formação dos sentimentos (34).
ILLOGISMO DE D'ALLONNES — Creio que nenhum destes psychologos atacou o coração do problema. A nossa opinião — que
avançamos muito a serio, não obstante o seu ar de monstruoso

paradoxo — é simplesmente a seguinte: a não emotividade de
Alexandrina, sobre que Revault cTAllonnes edificou a sua these,
é o argumento mais completo e decisivo contra ella, — e a única
esperança da doutrina seria a não realidade do phenomeno que a
suscitou. Não acccito nem deixo de acceitar a inemotividade da
doente; mas se a acceitasse, como Revault d'Allonnes, a minha
infercncia não seria, como a sua: o dado propriamente affectivo
são as sensações visceraes ; mas sim a contraria : o dado propriamente affectivo não pode consistir, de forma alguma, nas sensações
visceraes. E o próprio Revault d'Allonnes vos irá explicar porquê :
Importa não confundir, diz elle, « deux cspèces cTanesthésie
qui peuvent exister simultanément, mais aussi 1'unc sans 1'autre:
1'anesthésie dês sensations affectives ou de laffectif d'une sensation,
et dautre part, Fanesthésie dês sensations non affectives, ou de Ia
donnée spécifique, sensorielle, inaffective, en une sensation. Depuis
longtemps est connue Fanalgésie sans anesthésic tactile . . . Alexandrine presente cette dissociation fort nettement. Elle presente aussi
quelque chose d'analogue pour tous lês sens : son anesthésie, expérimentalement contrôlable, pour Ia tonalité affective de toute lês sensations, n'exclut point Ia conservation dês sensations-signaux inémotives, purement cognitives, qui sont dês sensations amoindries, non
nulles... Son anesthésie est loin d'ètre totale ou générale, puisqiTelle
a conserve quelque chose de chaque sensation, Ia qualité sensorielle, cognitive, tandis qu'elle a perdu Ia tonalité affective, lê
Gefúhlston . . . Ce sont cês données affectives qu'Alexandrine
a perdues, en cela et en cela seul consiste son anesthésie viscérale». (35)
Mas — por Pallas! — é á «donnée spécifique», á «qualité
sensorielle, cognitive » que se chama sensação, e á « tonalité affective » que se chama affecção, sentimento, ou cousa parecida: e
portanto, se a anesthesia visceral de Alexandrina foi a perda da
affecção, e só da affecção, com a permanência da sensação, o que
resulta insophismavel, nítida, fatalmente, é o seguinte : o dado
affectivo não c a sensação visceral, porque Alexandrina tem sensações visceraes sem dados affectivos, ou, a termos de acceitar a
theoria de d'AIlonnes, a não-emotividade de Alexandrina é illusoria,
e lá se vae a única base em que a theoria se apoiava I
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Mas vejamos a questão por outro lado. O tom affectivo não
falta só aqui ás sensações visceraes, mas também a todas as outras :
« son anesthésie, expérimentalement contrôlable, pour Ia tonalité
affective de toutes lês sensations». Portanto, neste ponto, circunstancias idênticas para todas as classes de sensações. Por outro lado,
não só as sensações visceraes perderam a acuidade, mas também
todas as outras : porque reduzir então ás visceraes os phenomenos
afiectivos?

As CARACTERÍSTICAS DA AFFEcçÃo — Somos levados desta
forma á doutrina da especificidade. E depois da razão, puramente
negativa, da insufficiencia das outras, que a recommcnda, devemos
examinar os direitos positivos da afíecção a elemento especifico da
consciência. Indaguemos portanto quaes as características distinctivas que lhe têm sido attribuidas.
Vimos já que Stumpf, ao refutar a especificidade, se limitou a
apontar três: fizemos notar essa reducção, que nos pareceu abusiva (36). Effectivamente, se consultarmos a citada communicação de
Külpe ao Congresso de Genebra encontraremos as seguintes: a
subjectividade, a incapacidade de localização, a polaridade, a impossibilidade de ser apercebida, a imanencia, a não espontaneidade.
Rejeitando todas estas, o auctor propõe duas, que incluiremos:
a universalidade dos excitadores; a actualidade do sentimento. (37)
Os CONTRASTES DA AFFECÇÃO — Ao discutir a tlieoria da
Gefühlsempfindung tivemos occasião de rejeitar a primeira e a segunda. A terceira inclue interpretações varias, de que a principal
é a oppoòição. Deve-se esta a Wundt: « as sensações apresentam,
quando soffrem variações de intensidade dentro duma mesma qualidade, puras differenças de intensidade que se contam no mesmo
sentido desde zero a um máximo ; e, pêlo contrario, as affecções
variam desde um estado nullo, não-affectivo, em dous sentidos
oppostos de contrastes affectivos, agrado e desagrado. Igualmente
mostram as sensações, quando variam simplesmente em qualidade
dentro de uma mesma dimensão qualitativa, puras differenças de
qualidade que caminham no mesmo sentido até attingirem diffemáximas. São assim, por exemplo, puras differenças qua-

litativas, e differenças máximas, na serie chromatica o vermelho c
o verde, o azul e o amarelo, e na serie dos sons o mais baixo som
audível e o mais alto. Por seu lado, cada elemento affectivo passa,
quando varia em qualidade, através um ponto zero ou de indifferença, para uma qualidade opposta ». «Emgeral, pois, as series
de qualidades sensíveis são limitadas por differenças máximas, e as
de qualidades affectivas por máximas opposiçÕes ». (38)
Külpe, mencionando esta característica na sua communicação,
commenta assim : « Tal opposição pode encontrar-se também nas
cores oppostas, nas sensações geraes de frescor e de fadiga, nas
sensações de calor e frio» (39). A este ultimo caso referira-se já
no seu Grundriss : « um simples accrescimo ou diminuição de temperatura pode mudar a sensação na sua opposta, através de um
ponto zero ou de indifferença ». E logo a seguir a observação: « não
ha analogia para este facto na esphera sensacional, posto que a haja,
e muito completa, na esphera do sentimento ». (40)
Qual opinião preferir í A de Wundt ? A de Külpe ?
Na objecção das cores nos apartaremos deste ultimo. Não nos
importam os contrastes conhecidos por interpretação, pêlo ensino
da experiência, pêlo conhecimento scientifico : motivos psychologicos valem, mas não physicos : verificações da consciência immediata. Ora, dentro deste campo não vemos nas cores opposição.
Vemo-la, é verdade, no frescor e na fadiga, mas cremos que aí a
que existe é devida ao sentimento, e que abstrahido o tom affectivo,
encontrareis sensações que entre si se não oppõem.
Mas ao chegar á temperatura... Ora vede : Titchener, escrevendo cm içoíí (antes da communicação de Külpe mas depois do
seu Grundriss), discute este argumento e arrazoa desta forma :
« não ha sentido da temperatura; ha um sentido do frio e um sentido do calor: dous sentidos differcntes. A escala thermometrica
é continua, mas isso não vem ao caso. Ha annos fui impressionado
por esta expressão antithetica do frio e do calor, e fiz uma serie
de experiências, do calor para o frio e do frio para o calor, para
investigar a passagem de um ao outro através o ponto de indifferença. Nunca encontrei esse ponto » (41).
Não vale a separação em dous « sentidos» para o legitimo
ponto de vista, que é puramente psychologico ; e a difficuldade
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de definir a zona de indifferença não impede, cremos nós, a realidade da opposição. Segundo o professor americano, a opposição,
quando consciente, é sempre affectiva : « I think that wherever the
opposition is conscíous, it is affective. Notice, too, that it is never absolute; cold may bs pleasant iu summer; unpleasant in winter ». (42) A nós parece-nos que se o calor pode ser agradável e
desagradável, e também o frio ; se é possível passar de um agradável frio moderado a um agradável calor moderado (e cremos que
sim) parece nos, dizemos, que daí se pode inferir contra a pura
affectividade como origem da opposição. E como ella de certo existe
para a consciência adulta, para « o saber de experiências feito», o
problema, para nós, é se é dada immediatamente á consciência,
ou aí radicada pela opposição dos concomitantes naturaes. E enquanto o não soubermos, não daremos deste critério opinião definitiva . São pela afirmativa Wundt e Titchener, e depoentes em
contrario Külpe, Stumpf, Ebbinghauss e Orth. (43)
A AFFECÇAO E A ATTENÇÃo — Sobre a incapacidade de ser
apercebida commenta Külpe: « este caracter encontra-se também
em certos estados complexos da alma, nas emoções c nos humores, e também nas funcções c nas attitudes do espirito, como
a altitude scientifica, esthetica ou activa. Por outro lado, os sentimentos individuaes podem ser pêlo menos notados, e participam
assim da distincção de clareza » . (44)
Da primeira parte nada diremos, porque tratamos de distinguir as affecçoes das sensações, e não das emoções, dos humores
ou das attitudes do espirito. A segunda demanda exame.
Podem de certo os sentimentos ser notados, e, nesse sentido,
participam da distincção de clareza ; incongrua, por isso, nos pareceu sempre a expressão de Titchener : « lack of clearness ». (45)
Mas julgamos valido o critério enunciado desta forma: são oppostos os effeitos da attenção sobre a sensação e a affecção; torna
a primeira mais clara, e a segunda desvanecc-a.
Neste ponto appello do Külpe de 910 para o de 93, da communicação para o Grundriss : aqui, com effeito, está a mais clara
exposição que deste critério conhecemos. E, em primeiro lugar, a
discriminação dos dous casos, conforme a incidência da attenção é
sobre as próprias affecçoes ou sobre as sensações concomitantes.

Uma affecção ligeiramente agradável intensifica-se pela direcção
da attenção sobre as sensações concomitantes, e uma impressão
fronteiriça entre o agrado e o desagrado poderá devir desagradável
por uma forte concentração da attenção sobre ella : em certo
significado portanto pode ser a attenção para o sentimento uma
condição propicia, como o é para a sensação. Mas resultará precisamente o contrario se para o próprio sentimento for a attenção
tendida. « E' um facto familiar— assella o auctor — é um facto
familiar que a contemplação dos sentimentos, que a dedicação de
especial attenção a elles, lhes modera a intensidade e lhes impede a
natural expressão. Esta diminuição da intensidade não consiste na
reversão do curso do sentimento sob influencias intensificadoras,
mas numa tendência dos conteúdos affectivos a desapparecer totalmente, a encaminhar-se para o estado de indifferença. Parece que
a attenção nunca transforma um agrado cm desagrado. (46) A
attenção, pois, é adversa aos sentimentos quando concentrada
directamente sobre clles, quer dizer, tem resultados inteiramente
diversos na sensação e na affecção». (47) E voltando ao assumpto
quase no fim do seu livro, ao tratar dos effeitos da attenção, resume
nitidamente : «Enquanto o agrado e o desagrado são trazidos
muito mais vivamente á consciência pela concentração da attenção
sobre as sensações concomitantes, desapparecem elles inteiramente
quando conseguimos (e só por um momento o podemos conseguir)
torná-los objectos de observação attenta. Esta differença de resultados conduz-nos a adoptar uma interpretação particular dos sentimentos : — a que recebem na theoría de Wundt». (48)
A ultima phrase indica que a theoria wundtiana do sentimento
presuppoe este critério,— o que nos parece realmente incontestável. Julgamo-lo o mais seguro, — e decretorio contra todas as
doutrinas do terceiro grupo do nosso quadro : (49) as que reduzem
a affecção a qualquer das classes de sensações. « Lê plaisir est
une sensation spéciale, diz Bourdon, por exemplo : — il est de
mêmc nature qse Ia sensation spéciale de chatouillement». (50) Mas
para o prazer é a attenção eversiva : — acaso o é para o « chatouillement « ? Não, não é : como também o não é para a dor — para
a sensação de dor : accrescente-se isto ao que já dissemos ao
estudar a concepção do Stumpf. (51)
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• A IMANEMCIA DA AFFECçÃo — Poderemos passar a outro critério; segue-se na lista o da imanencia. Significa este termo,
segundo Külpe, « o facto de que os sentimentos se não referem,
com as sensações, as imagens e os conceitos, a um objecto differente
delles próprios, porém são unicamente estados de consciência ». No
commentario reclama esta propriedade para as sensações orgânicas,
c argumenta com os sentimentos que se referem a objectos originaes
(prazer proveniente dum aroma agradável, desagrado de um sabor
amargo, etc.) (52) Assentámos na rejeição da imanencia, não tanto
por esses motivos, mas por ser critério que descabe a um phenomeno elementar.
NÃO-ESPONTANEIDADE DA AFFECÇÃO— O ultimo Critério da

enumeração, finalmente, a não-espontaneidade, a ligação do sentimento a precedentes intellectuaes, é renuido por Külpe sob motivo
de só poder ser invocado para os sentimentos simples, enquanto
os sentimentos geraes, os estados de agrado e desargado que occupam.o campo todo da consciência, podem assumir o caracter de
disposições do espirito subsistentes por si mesmas. (53)
A necessária ligação a precedentes intellectuaes é mantida por
Wundt. Por exemplo : « Como as sensações competem a toda a
experiência immediata, mas os sentimentos podem desapparecer em
certos casos limites em virtude de sua oscillação através uma zona
deindiíFereuça,— «só ist es begreiííich, dass wir zwar bei denEmpfindungen von den begleitenden Gefúhlc, niemals jedoch umgckehrt bei diesen von jenen zu abstrahieren vcrmõgen ». (54) Analogamente Ebbinghauss : « Sie (as affecções) sind nichts Selbstandiges und für sich Vorkommendes wie jene (as sensações e representações) ; sie tretten immer nur aut ais Begleiterscheinungen
irgendwelcher Empfindungen odcr Vorstellungen, ais etwas an
sie Gcbundenes, ihnen Anhaftendes » . (55) Stumpfé neste ponto
escorregadio : afíirma ser possível pêlo menos desviar a attenção,
ora do effeito affectivo, ora das qualidades sensíveis correspondentes, crear assim um equivalente do verdadeiro isolamento —
«und só ein Aequivalent wirklicher Isolierung zu schaffen». E cita
experiências próprias, de Kisow, de Vogt e de Scripture AVde
Vogt e Scripture renuncia o próprio Stumpf, ao dizer do methodo
do primeiro : «Ueber die Brauchbarkeit diescr Methode habe ich kein

Urteil », — e sobre os resultados do segundo : « Ergebnisse dieser
Art lassen aber doch zunachst nodi recht verschiedene Deutungen
zu ». Kisow declara que só em alguns sujeitos se chegou, com dificuldade c exercício, « ai punto da poter astrarre dalla sensazione
in modo suficiente» para os fins da sua investigação : « in modo
suficiente». Quanto ao próprio Stumpf, depois de fazer notar que
nas suas experiências as mais desagradáveis combinações de sons
se tornavam por habituação quasi indifferentes — accrescenta: « Só
kónnte wahrscheinlich auch umgekehrt die Annehmlichkeits — oder
Unannehmlichkeitsempfindung quasi isolicrt und kõnnten die gleichzeitigen Tonempfindungen in den Hintergrund gedrángt werden ».
(56) Eis ahi : simples conjectura, e abemolada de restricções.
Presumimo-nos pois capacitados depois disto a judiciar
desta maneira : contra o critério da dependência não existem razões
lógicas, nem, por enquanto, provas experimentaes decisivas: — e
nestes termos poderá ser condicionalmente apresentado.
UNIVERSALIDADE DOS EXCITADORES DA AFFECÇÃO — Rejeitando
as características que até agora discutimos, propõe Külpe duas
outras:
Primeira : « a universalidade dos excitadores do sentimento,
pela qual nada ha que na nossa consciência actue (ou ?) seja na consciência activo, que não possa produzir agrado ou desagrado » ;
Segunda: a « actualidade dos sentimentos, ou o principio que
determina que elles tenham sempre em si o mesmo caracter de estados realizáveis, podendo ser tirados do passado, do futuro, ou do
presente, e produzidos por sensações e excitações, ou por imagens,
conceitos e funcções».. (57)
Incluiremos a primeira entre as caracteristicas da affecção, mas
não a segunda, porque a julgamos reductivel á primeira. Com effeito, de ser sempre realizável a affecção remontamos ao facto de haver
sempre para ella um excitador possível, e daí á universalidade dos
excitadores do sentimento ; ou, mais rigorosamente: da proposição
que affirma poder produzir affecção tudo que na consciência é activo,
sairá como corollario o ser sempre possível realizar o sentimento.
A HABITUAÇÃO — Não é citado por Külpe o critério da habituação : habitual, a sensação, conservando-se nítida, passa a ser
indifferente. Bastará observar que a este phenomeno corresponde o
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da adaptação na csphcra representativa: náo ó pois característico
da affecção. E porque vemos Ebbinghauss, que o mencionara no
Grundyige, ;approximar posteriormente, os dous phenomenos (58)
dispensamo-nos de insistir.
Fechando agora a discussão, resta colher delia e enfeixar as
características que propomos. Notar-se-á, se marcarmos as divergências em relação a alguns auctores : — para com Wuudt : rejeição da subjectividade ; suspensão de juizo com respeito á
opposição ; — para com Külpe : acceitação da incapacidade de ser
apercebida, e, provisoriamente, da não espontaneidade, mas rejeição
do seu segundo critério; para com Titchener : suspensão de juizo
com respeito á opposição; rejeição da sua formula sobre a falta de
clareza ; — para com Ebbinghauss : rejeição da habituação ; suspensão de juizo com respeito á opposição; — para com Stumpfe
d'Allonnes : rejeição das suas theorias.
Concluindo:
A affecção constitue; com a sensação, um elemento especifico
da consciência; podemos attribuir-lhe duas propriedades características : a incapacidade de ser apercebida, a universalidade dos excitadores ; c dubitativamente, por enquanto, duas outras : a variação
entre qualidades oppostas, e a ligação necessária a precedentes de
representação. (59)

NOTAS

3STOT.A.S
(i) Um pequeno esclarecimento sobre os methodos, para o leitor menos familiar
com a psychjlogia experimental.
Limitando-nos á investigação chamada subjeclív.1, quer dizer, executada directamente sobre o sujeito e não sobre productos estáveis, como as creações artísticas c as historias de doentes — pode a observação dos sentimentos ser livre ou
i m i l j j j . No primeiro caso tenta-se appretiender o phenomcno na s ua totalidade
no segundo attende-se unicamente a certas relações do complexo.
E' desta espécie que trataremos, c quando as aifecçõcs são provocadas pur
meios experimentaes.
lia dois methodos experimentaes cm uso actualmentc :
a) mcthodo de impressão ;
b) methodo de expressão, a que nos referimos no texto.
No primeiro determinam-se as relações das affecções produzidas por certas impressões sobre o sujeito : este declara os seus juízos ; no segundo tem-se por (ira
determinar e classificar os factores da reacção.

.METIIODO

DE IMPRESSÃO

A mais importante forma do methodo de impressão é a das comparações binadas, em que os estímulos (ordinariamente cores ou sons) são apresentados ao
observador dons a dons, de forma que cada estimulo da serie venha a ser dado com
todos os outros,
O dispositivo é o que ha de mais simples. Os materiaes reduzem-se a uma serie
de quadradinhos de papeis corados (,4X4 cm.) e uma peça de cartão (20X20 cm.)
decôr pardacenta neutral, em que se abrem duas janellas de 3X3 cm. afastadas
8 cm. uma da outra. As cores são numeradas e apresentadas as janelas. Cada cor
vem duas vezes em successão immediata, devendo variar-se de cada vez a posição
da que se rei ete. Constroem-se dous quadros, um que tem nos extremos (linha
vertical esquerda e horizontal superior) os números indicativos das cores, e nos
cruzamentos os números de ordem dos tests; outro sú com as numerações lateraes
onde na casa correspondente a cada experiência se escreve depois delia o numero
da cor que foi preferida.
O observador senta-se a uma mesa com os olhos fechados. O experimentador
colloca as cores I e II no quadro de papelão, deante do observador. Ao aviso de
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«prompto», õste abre os olhos, c dá opinião immcdiata sobre a mais agradarei, ou
a mais desagradável, apontando para cila. ivila opinião é registrada na tabeliã.
O observador torna a fechar os olhos, e assim successivamente. O resultado l i n a l
é representado num graphico era que no'eixo das abcissas a distancias iguaes se
põem os nomes das cores por ordem espectral, e nas ordenadas correspondentes
se marca a somina das preferencias. Os juízos de iguil ou duvidoso são repartidos
por cada cor em duas meias unidades.
A noticia mais desenvolvida de que tenho conhecimento sobre experiências
deste methodo com comparação de cores é a de J. Cohen : « Experimentelle 1'ntersuchungen übcr dic GcfiihlsbctOnuny der Farben, Helligkeiten und ihrer Combinationen », Philosophische Studien, X, 1894, (paginas 563 c scg.)
O methodo pode ser também adoptado paia os sons. Das experiências assim
feitas devo mencionar as de Samuel Perkins llaycs, publicadas no Americjti
JaurnaloJ Psycholngy, Julho de 1906, porque nellas se teve por lim o examinar experimentalmente, e no seu enunciado completo, a tlieoria tridimensional de Wundt.
O recurso já fora tentado com o mesmo rito por Titchcncr (1903; a theoria tridimensional appareceu pela primeira vez em iCgó); mas como o próprio cxpcrimcntador tez notar, as experiências eram em numero limitado, e feitas cm duas, não
nas três dimensões wundlianas. (rhilosophischc Uliuiiin, XX, 1903, 382 e seg.)
METHODO DE EXPRESSÃO

No methodo de expressão fazemos actuar, como no anterior, um estimulo cujo
effeito é notado por introspecção (lodosos methodos da psychologia experimental
são de impressão); mas além disto o experimentador observa certas modilicaçõe.s
corporaes (movimentos expressivos) que se medem com vários apparelhos. lisses
movimentos são :
I. Os movimentos expressivos propriamente ditos : a) os movimentos faciaes
de mímica ; b) os movimentos pantomimicos, dos membros e de todo o corpo ;
II. Os movimentos chamados expressivos pelos psychoiogos : a) modificações
do pulso ; b) da respiração ; c) das secreções.
Pulso — Pode medir-se a variação de pressão do pulso em certo ponto, ou a
variação de volume de um membro pela entrada ou saída da onda sangüínea.
Os apparelhos que dão a curva das variações de pressão do pulso chamam-se
esphygmographos.
Com fitas de cauchú é lixado sobre o pulso um supporte, no meio do qual está
uma cápsula oca de metal, e debaixo delia uma fina peça de borracha. A esta está
unida uma delgada lamina metallica a que se liga, inferiormente, um botão. A
cápsula é abaixada ate que o botão toque no pulso. Cada pulsação levanta o botão
e a lamina, e quando o pulso abaixa, o botão abaixa também. O ar da cápsula é
comprimido a cada elevação do botão, e estas compressões são transmittidas ao
longo de um tubo de borracha a uma outra cápsula (tambor de Marey) a que está
applicado um ponteiro registrador que grava a curva no tambor do apparclho que
recebe as curvas (kymographo).
A forma do apparelho receptor sobre que as pulsações actuam immediatamente
varia segundo a parte do corpo a que deve ser applicado (cj/>s«/,i carótida para a
carótida, czrdiogi-apho para as palpitações do coração, etc.).
Como dissemos, outro methodo é o de medir, não as variações de pressão do
pulso, mas o volume de sangue que entra ou sae de um membro. Chama-se u appa-

relho plslliyunogrjplio e consiste em um vaso cylindrico horizontal, cheio de água, a
que se liga um tubo vertical. No vaso mette-se, por exemplo, um braço através uma
manga de borracha apertada. Quando o sangue entra ou sae do braço, o volume
deste augmenta ou diminue, fazendo subir ou descera água no tubo, e estas variações são transmittidas a um apparelho registrador como no esphygmographo.
Respiração — O pneumographo c uma cápsula de borracha com um tubo, atada
ao corpo (acima ou abaixo, conforme se deseja investigar a respiração thoraxica
ou a abdominal). Quando se inspira, a cápsula é comprimida transmittindo-se a
compressão a um apparclho registrador.
. Secreções— As variações de secreção (especialmente das glandulars salivarcs)
têm sido investigadas principalmente na psychologia animal como symptomas
expressivos. Se um cão com fome vê comida, começa a segregar saliva, cuja quantidade pode ser medida num recipiente para o qual se esgota, ou então por meio
de duas cápsulas, como no esphygmoyrapho, sendo marcada no kymographo
cada queda de uma gota de saliva.
(2) Os chamados « movimentos expressivos » podem talvez existir sem sentimento. V. Revault d'Allonnes, Lês IndinMoiis, 1908, especialmente á pag. 175.
Trata-se de uma doente, Alexandrina, que se declara incapaz de sentir n
menor emoção : « Avant Ia visite préparêe du fils, lês pulsations du coeur de Ia
malade ont êtè comptées et lê trace de sã respiration a été enregistré. Au
moment oíi lê jeune homme cst introduit, lê pneumographe reste cn place est
rcmis cn communication avec 1'appareil i n s c r i p t e u r . La respiration est ncttement modifiée ; lês baltcments du ciuur, comptés de nouveau au poignet, sont
accélérécs.
— Votre voix trcmblc, cllc est changée, vous avcz envie de pleurcr; votre
respiration est plus rapidc et votre caair bat plus vite.
— Je nc m'cn aperçois pás. Ma voix cst changée r »
(3) Grundriss der Psycholagie, 1907, 34-35.
(4) Entre as opiniões que reduzem a affecção a uma das classes conhecidas
de sensações conta-se a de Bourdon, no seu artigo La Scnsxtion de Plaisir,
Revue Philasopliique, — Setembro de 1893. Sobre a doutrina que adopta, o próprio
Stumpf diz o seguinte: « Zu der nãhmlichen Ansicht über die Sinnesgcfühle,
wie sie ira folgenden vertreten wird, und zwar in derselbcn Ausdehnung und
Fassung, ist nach mündlichcr Mitteilung auch F. Brentano gelangt, ohne dass
ein Austausch darübcr zwischcu u n s suutgcfundcn hatte. Sic wurdc in der neuercn
Zeit zuerst, wie ich glaube, vou Meynort aufgestclt. Abar cr hiclt sicli hauptsáchlich an die mit Hautreizen odcr inneren Reizungen verknüpften fiefühle,
wãhrend den schwierigstcn Punkt fiir dicse Theorie die Gefühle hei Geschmacks —
(ieruchs —, Ton —, Farbenrcizen bildcn. » (Ucber Gefühlscmpflndungen, p. 4,
nota.) Ilerbart, como se sabe, considerou como origem do agrado e do desagrado a relação das representações que reciprocamente se ajudam ou contrariam.
Não discutimos esta theoria, porque nos limitamos às actuaes, c porque o ponto
cie partida de Ilerbart não é psychologico, mas mctaphysico. De resto, a critica
de Ilerbin e.ná feita e refeita pelos seus compatriotas.
'„>) Gr.vi.íris.?, 1907, p. j'i. Sobre o a s i i i i n p l o escrevo Kibot (Problémes de
:\<rJw!üí;i<-:<ff>.::HiY): « i l est iii6vit:\ble qifou hesite et t a l o u n e stn un terrain
si mouvant ».
(6) Grundriss, § 34, 4.
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(7) Uber Gcfühlsemfflndungui,

pag. 5.

(8) Ibid., pag. 6.
(9) Ibid., pags. 10 — 14.
(10) Ibid., pag. 7.
(n) Ibi.i., pag. 8.
(12) Verdadeiramente econômica é a theoria de D'AIlonnes, ou seria a união da
Gefühlsemplindung de Stumpf e da emoção de James. «... In addition to this
plcasantness or painfulness of the contcnt — diz este — we may also feel a
general seizure of excitement... which is what I have ali along meant by an
emotion. Now whenever I myself havc sought to discover the mind stuff of which
such seizures consist, it was always seemcd to me to be additional sensations.»
(Psychologicjl Review, 1894, pag. 533.)
Compare-se Stumpf: «Die Zeit wird kommen, wo man dic prinzipiclle Verschiedenheit der Gemütsbcwegungen von der Sinnescmpfindungcn, einschliesslich
der Gefühlsempfindungen, ebenso allgemeia einleuchtend finden wird.» (Uber
Gef., 7, 8, nota).

guindo a dor do desagrado, affirmam a sensação dolorosa sempre desagradável, o que não cremos. V. por exemplo pag. 2 2 : «lês sensations douloureuses sont toujours dcsagréables, m tis lês sensations desagréables ne sont
pás necessairement douloureuses».
Sobre as sensações dos órgãos vegetativos far-se-iam considerações análogas.
(2:) Über Ge/., pag. 22.
(23) Ibid., pag. 23.
(24)/i/d., pags. 27-28: « Bei übermãssigen Licht — und Schallreizungen ist
nun nach Aussage dês Bewusstseins der entstehcnde Schmerz ei n w c s e n t l i c h
gleichartiger wie der Hautschmerz. Und só wird auch die theoretische Auffassung
dês Vorganges im allegemeinen die nàmliche sein müssen : nicht die Licht - oder
Schallempündungen werden unangenehm, sondem es kommt zu ihnen cine Schmjrzcmpíindung hmzu. durch welche eine ctwa vorher vorhandene Annehmlichkeit
('worin diese auch bestene mõge) verdrangt wird... Aehnliche Betraclitungcn lasseu
sich auch übcr die pcripherisch durch starke Rcizungcn errcgtcn Lustempiindungen anstellen ».

(13) Übcr Ge/., pag. g.

(25) Lês Indiiicilions, pag. 136.

(1.4) Ibid., pag. 31.

(26) Ibid., pag.

(15) Ibid., pag. 29.

(27) Ibid., pag. 135.

(16) « Da wir iber nur dann bere chtigt sind, die Sinncsgefühle ais etwas
den Empflndungen selbst Heterogenes anzusehen, wenn die Tatsachen uns
geradezu verbieten, sie eínfach ais Sinnesempfindungen zu betrachten, só komme
ich zu der Folgerung... » etc. (Ibid., p. 40.)As próprias demonstrações da mathcmatíca iriam a terra ante a hypothese daquelle «gênio m a u » que Descartes
phantasiou no Discurso do melhodo.
(17) Deve notar-se ainda que na fusão dos sons qualquer delles é facilmente separavel pela imagem, e que o estado algcdonico não é separavel de
uma representação, — sensação ou imagem. Pêlo que respeita ao sabor e ao
olfacto, estes dous grupos são psychologicamente idênticos, a ponto de constantemente attribuirm;)s ao sabor o que por meios physicos se demonstra pertencer ao
olfacto. Grande numero das iguarias e das bebidas mais «saborosas» não têm
sabor algum. Introspectívamente, portanto, a differença não existe, mesmo
para a consciência mais trenada ; mas a distincção do agrado ou desagrado,
e do som, cor, etc., a que esteja unido, revela-se immediatamente na consciência,
E', portanto, inexacto o simil.
(18) Über Ge/., pags. 17 -18.
(19) Ibid, pag. 19.
(20) Ibid., pags. 19—20.
(21) A opinião de Thunberg conhecemo-la somente por intermédio do
próprio Stumpf íp. 19). Para as opiniões dos outros auctores veja-se, por
exemplo, Külpe, Grundriss, § 36, 4; Ebbinghaus, Grundzüge, Ersters Halbband,
2*, ed., 353, 371 ; Wundt, Grundriss, 9 2 ; Titchener, Ouüines oj Psychology,
'9 IO > 'õãi 261-;:. A distincção é também mantida na Psycho-physiologie de Ia
dou!.".tr de S. Joteico e M. Stephanowska, 1905. Estas auctoras, porém, distin-

187.

(38; Ibid., pag. 172 e seg.
(29) Ibid., pag. 200.
(30) Ibid., pag. 58.
(31) Ibid., pags. 183, 136.
(32) L'Année Psychologique, 1908.
(33) Revtte de Métciphysique et de Mor ale, 1008.
(.M) Journal depsyeh, norm. ei pjíh., Janvier-Février, 1910, pags. i i - n
(33) Lcs InMiiMnns, pags. 186-7. Oesterreich, assim como Binct, duvida ao
mesmo tempo d'i ancsíhesia e da inemotividade. As duas dúvidas simultâneas
põem-nos nas condições de normalidade, e não permittem conclusão alguma, nem
a favor de d'Allonnes, nem contra elle.
(36) V. pag. u deste ensaio.
(.«) Journal de psych. n et / > . , 1910, Janvier-Février., 1-2.
(3:!) Grundriss der Psychologie, 1007, pag. 39-40. Wundt resume os seus dous
critérios fundamentacs d pag. 44: « Die zweite Mcinung (que a affecção é uma sensação) ist unhaltbar, weil leils die unmittelbare Bezichung der Kmpfindungen
auf den ofajektiven Erfahrungsinlialt, der Cefühlc auf das Subjekt, teils dieKigcnschaften der A b s t u f u n g zwischen grüssten Unterschieden und zwisclicn grõssten
Gegensatzcn bcide wesentlich unterscheiden ». W u n d t não menciona aqui como
distinctivo o facto, pouco antes tratado (pags. 41-2) de que as sensações se grupam
e-.n systemas separados, enquanto as aliecções formam uma trama única interconnexa, naturalmente porque tal facto não distingue cada sensação em si de cada
allecçãoem si, separadamente consideradas. Julgamos que isto nos dispensa de
tratar no texto o assumpto,
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Journal de psych. n et p., n. citado, pag. 3.
(40) Grundriss der Psychologie, § u, i.
(41) L::lnrcs ou tli.' cL-imnLiry psycttology offeelingan.i

Mcnlinn. 19118, pag. 5;;.

14;) Ihld., pag. óo.
(l.;i WuNOT,G/-ii/iLÍn'ss, 39-40 ; TITCHENKR, Lcclurcs, 36-61 ; KÜLI>E, Grundriss :
j i i , i ; SniMi'1-, Uber Gefühlsempflndtmgeit, 2 2 ; IÍUUINGH.M-SS, Grundzüge, 564,
ORTII, Gcfühl líeifHSslscinsl.tgs, 28.

I)r. Sollicr, ou 1'émotivíté se niontre à 1'élat isole, indépendante de toute cause
provocatrice. Elle se t r a d u i t par une i n q u i e t u d e vague, une appréhension pénible,
allant souvent jusqu'á l'angoissc. Elle se loc.ilise Lmlnl dins iapp.ireil respirjtuirf
suffocitioti, dysfnèe) tantòt dans lê cneur (palpitations, rcsstrremenl), etc. . .» (Problèmes, 10-11.) E'desnecessário ir mais longe : por estas ultimas palavras íica demonstrada a existência de representações.

(-14) Jimrnal de psych. n. et p., n. citado, pag. 2.
(•45) A expressão de Titchcner, tomada como significando « no t that 1'ecling is
d i m , but that it is non clcar in lhe same way that it is non-spatial » f o i criticada
por J. II. Watt cm um artigo do Britis/i Joimisl of 1'sychnlogy (Tlic Elcmculs of
Experiente and iheir inlegratlon): originou-se dai uma interessante polemica
entre os dous auctorcs (Tilchener: Fecliiigand Tliottght, a Reply, Mina, 1911, 258-60;
Watt: Feelingand Tltoitght, a Restutemenl, Mui, 1911, 402-4;. Sob aquella forma o
critério parece-me, realmente, muito contestável
(./>) Grundriss, § 39, i.

(47) IbU., § 39, 2.
(48)/tóí.,§73, 5.
(49) V. p. 20 deste ensaio, linhas 2-4.
(50) La Senscitioii de Plaisir, na Kcvue philosophiquc. Setembro de 1893.
(51) V. p. 12 deste ensaio.
(52) Journal de psych. n. et. p., n. citado, pag. 2.
(5;) /6W.,pag. i.
(54) Grundriss, 1907, 44.
(55) Psychologie na Systcmatisclie PMlosophie da collecçao Die Kultur der Gegenwirt, de Paulo Hinncberg, 2*- edição, 19)8, pag. 203.
(56) STUMPF — Uber Gefühlsempflndungen, 30-31; KIESOW — Radiconti ddlaR.
Academi.1 dei Lincei, classe di scienze fls., mal. e naiur., VIII, I, 1899,469. Citado
este ultimo por Stumpf.
(57) Jiiurn.il de psych. n. et. p., n", citado, pags. 2-3. Cremos que no enunciado d j primeiro critério de Külpe escapou ao traductor ou ao typographo um ou,
que colocamos entre parenthesise com interrogação.
(5'"i) Grundzüge, I, 574 e seg.;
Hiuneberg, pag. 203

Psychologie, na collecção citada de Paulo

(39) lia motivos de natureza geral ou philosophica para acceitar a separabilid.idc da consciência affcctiva e da consciência representativa propriamente dita.
Mas aqui o nosso ponto de vista é simplesmente o da nossa experiência psychologica. Ribot, em/.i Psychologie dcs Nentiments c nos Problcmcs, procura demonstrar
com f.ictos que existe uma vida alfectiva pura, a u t ô n o m a , independente da vida
iutellectuil. Somos levados a supppr que assim seja; mas não cremos que os factos
aüduzidos no-lo mostrem com segurança. Por exemplo: « Ia nèvrose d'angoisse est
mi exemple encore plus saisissant de 1'autonomie affective. . . II est dês cas, dít lê
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