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Resumo 

GUERRERO, Markos Klemz. Elementos de uma Teoria Tomista da Sensação. Rio de Janeiro, 

2016. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-graduação Lógica e Metafísica, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

A sensação desempenha um papel crucial na teoria tomista do conhecimento humano em geral, 

pois dela depende a intelecção em ato e a delimitação do objeto de intelecção do homem. Apesar 

disso, algumas teses sobre a sensação são tão pacíficas, ao menos no contexto da filosofia de 

Tomás de Aquino, que pouco são problematizadas na literatura secundária, como: a 

dependência do intelecto em relação aos sentidos; a potencialidade e passividade da sensação; 

e a externalidade do objeto sensível. Por outro lado, o juízo sensível, a função precisa do sentido 

comum e a corporeidade da sensação são temas que suscitam mais polêmicas na interpretação 

do pensamento de Tomás. Tematizar minuciosamente o primeiro conjunto de questões e tomar 

posição quanto ao segundo conjunto, permitirá reconstruir uma teoria tomista da sensação que 

se deixa resumir na seguinte fórmula: a sensação, de que o intelecto depende, é uma capacidade 

de julgar verdadeira ou falsamente acerca dos acidentes singulares externos a partir dos quais 

ela recebe intencionalmente semelhanças numa operação consciente. 

Palavras-chave: Sentidos externos. Sentido comum. Juízo sensível. Passividade da sensação. 

Tomás de Aquino. 
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Abstract 

GUERRERO, Markos Klemz. Elementos de uma Teoria Tomista da Sensação. Rio de Janeiro, 

2016. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-graduação Lógica e Metafísica, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Sensation plays a crucial role in the thomistic theory of knowledge in general, for both 

intelection in act and the delimitation of human being's object of intelection depend on it. In 

spite of this, some thesis about sensation are so consensual, at least regarding Thomas Aquinas's 

philosophical thought, that secondary literature doesn't take issue with them, as: intelect's 

dependence on the senses; potentiality and passivity of the senses; and the externality of 

sensible object. On the other hand, sensible judgment, the precise function of common sense 

and the corporeity of sensation are more controvertial themes among Aquinas's scholars. 

Investigating the first group of thesis and taking a position on the second group of problems 

will alow to reconstitute a thomist account of sensation that can be stated in a formula: 

sensation, on which intellect depends, is a power to judge truly or falsely about the external 

singular accidents from which sensation receives similitudes intentionally, in a conscient 

operation. 

Keywords: External senses. Common sense. Sensible judgement. Passivity of sensation. 

Thomas Aquinas. 
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Introdução. 

 Como todos os problemas fundamentais que afligem perenemente a tradição filosófica, 

o fenômeno da intencionalidade caracteriza-se pela sua complexidade e sua centralidade 

conceituais. Ele é complexo tanto do ponto de vista da variedade de ocorrências em que se 

manifesta, quanto de acordo com as várias dificuldades que enseja. Do primeiro ponto de vista, 

podem ser considerados  fenômenos intencionais: eventos cognitivos como a visão de uma cor 

ou a audição de um ruído; o uso de conceitos para discriminar, descrever e compreender objetos 

como cães e estrelas; a relação entre um signo e seu conteúdo semântico, entre o nome 'Platão' 

e o indivíduo Platão, ou entre o nome 'Platão' e algum item que represente aquele indivíduo – 

possivelmente, um item cognitivo; e outros fenômenos derivados, como o desejo por algo ou a 

deliberação de meios para fins. De maneira correspondente, caso possamos dizer que algo é 

significado ou compreendido, então poderemos dizer que esse objeto tem predicados 

intencionais e, portanto, algum tipo de existência intencional. Trata-se, neste ponto, de uma 

mera analogia superficial com a relação entre predicados reais, como ser esquentado ou movido, 

e algum tipo de existência real. Se por um lado podemos usar de partida termos como 

'representação', 'intencionalidade' 'objeto' e seus cognatos como designações mais ou menos 

frouxas dos diferentes elementos envolvidos na família de fenômenos que mencionamos, isso 

não implica por si só nem uma decisão a respeito de o que conta como representação e objeto, 

nem a delimitação prévia de um traço geral que, perpassando cognição, significação e seus 

derivados, justifique a homogeneidade de denominação. Pelo contrário, a determinação de uma 

noção geral que unifique esses diferentes fenômenos intencionais, legitimando a 

intencionalidade como objeto de uma investigação, só poderia ser feita por meio de uma análise 

de casos, ao longo da qual o conceito de intencionalidade emergisse dos diferentes sentidos em 

que se diz visar um objeto. 

 As dificuldades envolvidas no fenômeno da intencionalidade começam tão logo nos 

perguntemos acerca do status lógico e ontológico daquilo que conta como representação e como 

objeto, e sobre a relação que é mantida entre eles. Pode-se considerar que itens cognitivos e 

signos linguísticos são representações precisamente no mesmo sentido, ou há alguma 

precedência de uns sobre os outros no que diz respeito ao caráter que têm de representações? A 

resposta para ao menos essa questão é clara do ponto de vista da filosofia medieval e da filosofia 

de Tomás de Aquino em particular: signos linguísticos devem seus conteúdos semânticos às 

representações mentais às quais estão associados.  

 Essas representações mentais, por sua vez, podem ou não ser tomadas como pertencendo 

a um tipo de eventos especial, de algum modo distinto e irredutível a eventos corporais 
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ordinários. Em outras palavras, tratar do problema da intencionalidade envolve uma tomada de 

posicionamento em relação à redutibilidade de eventos cognitivos a eventos físiológicos. Aqui, 

a resposta de Tomás de Aquino já não é tão clara. Embora ele sem dúvida defenda que certas 

operações cognitivas – todas as que têm como princípio o intelecto – são em certo sentido 

independentes do corpo e da matéria, e que outras – as que têm como princípio a sensibilidade 

– necessariamente só ocorrem caso ocorra alteração fisiológica, não é totalmente claro qual é o 

gênero e extensão da independência no primeiro caso, nem qual é a relação necessária entre 

evento fisiológico e evento cognitivo no segundo caso. Com isso, a abordagem tomásica acerca 

do sujeito que opera capacidades cognitivas e acerca de eventos cognitivamente relevantes em 

geral pode ser alternativamente interpretada como sendo fisicalista ou dualista, mesmo no nível 

da sensação. 

 No que diz respeito ao objeto de uma representação cognitiva, ele deve em algum ponto 

poder ser tomado como algo que é real independentemente da respectiva representação, caso se 

queira rejeitar uma perspectiva idealista. Mesmo caso se suponha uma posição realista no que 

tange a esse ponto, cabe ainda questionar se, na relação entre sujeito cognoscente, ato cognitivo 

e objeto de cognição: a) a cognição de um objeto externo ao sujeito cognoscente depende e 

deve ser precedida, em alguma medida, de um objeto intermediário interno de cognição; ou se 

b) em algum sentido, o próprio objeto externo de cognição, ainda que somente de acordo com 

alguns de seus aspectos e por meio de algum elemento intrínseco ao sujeito, é apresentado direta 

e primariamente como objeto de cognição. Trata-se da polêmica entre realismo direto e realismo 

indireto ou representacionalismo, que diz respeito ao nível e modo de acesso às coisas 

extramentais por meio de operações cognitivas. A apresentação cognitiva primária e direta de 

um objeto externo – que caracteriza o realismo direto – envolve a ausência de intermediação de 

qualquer entidade mental ou subjetiva tomada enquanto objeto de cognição distinto do objeto 

externo. Em outras palavras, realismo direto e representacionalismo se opõem. Tomás é 

costumeiramente considerado um defensor da primeira posição, no entanto, há intenso debate 

sobre a efetiva propriedade dessa classificação, de tal modo que enquanto uns sustentam que 

Tomás aceitaria representações intermediárias até mesmo no nível da cognição sensível, outros 

defendem o caráter decididamente direto do acesso à realidade mesmo no domínio da 

intelecção. Não se encerra nessa polêmica, porém, a investigação acerca do nível e modo de 

acesso que um sujeito cognoscente tem à realidade. É necessário, ainda, saber o que torna uma 

representação a representação de um certo objeto ao invés de outro qualquer, indicando o papel 

do objeto e do sujeito cognoscente nessa determinação. Nesse sentido, pode-se perguntar se o 

sujeito cognoscente é ativo, passivo ou ambos em relação a seu objeto de cognição, isto é, até 
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que ponto um objeto é dado a ou constituído por aquele que o conhece. Se, no que diz respeito 

a Tomás, não há dúvidas sobre o caráter passivo da sensação e a presença de um relevante 

elemento ativo na intelecção, o modo como esses dois elementos cooperam para a cognição 

humana permanece obscuro. Qual é a natureza da atividade exercida pelo intelecto? Que tipo 

de informação pode ser fornecida por uma operação cognitiva inteiramente passiva? Como o 

intelecto pode buscar o material para formar seus conceitos numa potência cognitiva cujo objeto 

é distinto do dele por princípio, dado se tratar de potências distintas? Ainda que não haja 

incompatibilidade entre cognição ativa e passiva, pareceria mais compreensível que elas 

tornassem uma à outra supérflua do que se complementassem no interior de um mesmo sujeito 

cognoscente. 

 Todos esses diferentes aspectos nos quais se exprime a complexidade conceitual do 

problema da intencionalidade explicam facilmente a centralidade de que ele desfruta na tradição 

filosófica. Qualquer quadro conceitual filosófico abrangente que tenha a pretensão de teorizar 

acerca da realidade deverá se confrontar, em algum momento, com a questão do acesso 

cognitivo que temos a ela. Além disso, tanto cognição quanto linguagem são tradicionalmente 

consideradas habilidades em alguma medida peculiares à natureza humana, que contribuem 

para explicá-la.  Assim sendo, qualquer um interessado em metafísica, teoria do conhecimento, 

filosofia da linguagem ou antropologia filosófica terá interesse no fenômeno da 

intencionalidade. 

 Devido a essa centralidade, trata-se de um problema que perpassa todos os períodos da 

história da filosofia e é frequentado assiduamente por muitos de seus principais protagonistas. 

As duas “viradas” conceituais que às vezes servem como marco para a instauração da filosofia 

moderna e da filosofia contemporânea consistem em boa medida numa certa ênfase teórica 

sobre algumas categorias de fenômenos intencionais, cognição e linguagem. Aquele primeiro 

marco, por sua vez, se coloca em oposição e dependência em relação aos quadros conceituais 

medievais que o precederam, de maneira particularmente saliente no que diz respeito à noção 

de representação, como é natural. Até que ponto a inovação conceitual trazida pela filosofia 

moderna em relação à escolástica dependeu de uma assimilação ou recusa das noções 

antecedentes concernindo elementos e mecanismos da cognição? Nesse ponto, é ilustrativo que 

o projeto cartesiano enfrente resistência por parte do escolástico Caterus em um de seus passos 

inaugurais, a primeira prova da existência de Deus, justamente em virtude de uma concepção 

acerca da (im)pertinência de exigências causais a conteúdos representacionais. 

Consequentemente, o problema da intencionalidade é um atraente candidato a chave para a 

compreensão das relações de continuidade e ruptura entre a filosofia medieval e a moderna. 
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Assim, o pensamento medieval sobre o problema da intencionalidade pode servir em 

considerável medida como alternativa às amarras conceituais da modernidade que continuam a 

determinar, pela força do hábito, os rumos da investigação filosófica contemporânea. De 

maneira simétrica, se quisermos realçar os laços de continuidade entre filosofia medieval e 

moderna, a primeira pode ser tomada como uma fonte de elucidação, enquanto precursora, da 

segunda, servindo para melhor compreender as raízes de nossos quadros conceituais.  

 Tudo isso ajuda a entender a crescente atenção que as teorias medievais da 

intencionalidade vêm recebendo, não apenas no que diz respeito ao papel histórico-conceitual 

que desempenham, mas também no que diz respeito ao próprio interesse intrínseco das 

alternativas teóricas que se podem reconstruir a partir daí. Nossa atenção, como já deve estar 

claro, será voltada à teoria da intencionalidade que pode ser reconstruída a partir do pensamento 

de Tomás de Aquino. Se a proeminência dessa figura na filosofia medieval e sua influência 

sobre a escolástica tardia que conviveu com e influenciou mais imediatamente a modernidade 

servem como justificativas parciais para nosso foco restrito, apenas o desenvolvimento de suas 

teses e o potencial elucidativo de suas soluções poderão estabelecer plenamente a validade desta 

opção. 

 Há ainda dois outros aspectos em que o foco de nossa abordagem será restrito. O 

primeiro, de ordem metodológica, decorre em parte da opção por se restringir a um único 

quadro conceitual. Ele consiste em deixar de lado o desenvolvimento histórico da noção de 

intencionalidade, adotando em seu lugar um foco exclusivo no potencial elucidativo da teoria 

tomásica. Em outras palavras, estamos prioritariamente preocupados com a compreensão do 

fenômeno da intencionalidade, usando como ferramenta a interpretação da obra de Tomás, 

buscando reconstruir seus argumentos. A última restrição diz respeito ao escopo desta 

investigação, dirigida a apenas uma das manifestações do fenômeno da intencionalidade, a 

sensação, tomada em alguns de seus elementos fundamentais. Isso quer dizer que nem mesmo 

com respeito à sensação pretendemos oferecer um tratamento exaustivo, mas antes 

investigaremos seus aspectos mais básicos, em especial aqueles que caracterizam os sentidos 

externos em geral.  

 Desse modo, estará ausente de nossa análise uma apreciação dos sentidos internos, como 

a imaginação, responsável por armazenar as informações provenientes dos sentidos externos; a 

cogitativa, que substitui os instintos no animal dotado de intelecto, o homem; ou a memória, 

responsável por acrescentar aos conteúdos armazenados na imaginação a intenção de tempo 

passado. No rol dos sentidos internos, o único que merecerá nossa atenção detida será o sentido 

comum, em virtude de seu papel crucial na explicação do funcionamento dos sentidos externos. 
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Além disso, não explicaremos as particularidades de cada um dos sentidos externos, isto é, não 

estaremos interessados naquilo que distingue visão de tato ou audição de olfato. Ao invés disso, 

pretendemos compreender os seguintes elementos dos sentidos externos: a maneira pela qual 

se pode dizer que sensações julgam correta ou incorretamente acerca de seus objetos; a 

potencialidade, passividade e corporeidade dessas potências cognitivas; e o caráter externo, 

singular e acidental de seus objetos. 

 Para isso, no capítulo 1, mostraremos o lugar dos sentidos na teoria da cognição humana 

em geral, ou seja, explicaremos porque Tomás considera que todo o nosso conhecimento 

depende em última instância dos sentidos, ainda que não exclusivamente deles. Desse modo, o 

primeiro capítulo servirá como justificativa da escolha da sensação como objeto de 

investigação. Nesse sentido, iremos nos contentar com apenas uma das direções em que essa 

dependência se dá, a saber, a formação dos princípios da intelecção. Deixaremos de lado, 

portanto, o retorno ao fantasma, que condiciona o uso dos conceitos formados a partir de dados 

sensíveis. Isso porque a justificação do retorno ao fantasma envolve a consideração dos 

conteúdos inteligíveis que os conceitos devem dar a conhecer, do ponto de vista da operação 

intelectual que não é nosso objeto. Do ponto de vista da potência sensível, por sua vez, o retorno 

ao fantasma envolve a abordagem de outros sentidos internos que não o sentido comum, os 

quais o homem deve possuir em virtude da combinação entre intelecto e sentidos que se 

encontra nele. Portanto, apresentaremos os sentidos como origem das representações 

intelectuais, mas não como condição de aplicação de conceitos.  

 No segundo capítulo, começaremos a analisar a relação entre representação e objeto na 

sensação, explicando porque a sensação está em potência para objetos que são externos. Para 

isso, precisaremos analisar os pressupostos realistas da distinção entre verdade e falsidade na 

sensação, mostrando as razões de essa distinção caber aos sentidos, e como ela implica o caráter 

externo do objeto sensível. Ao longo dessa análise, encontraremos alguns dos principais 

elementos da teoria tomista da sensação, como as noções de objeto próprio, juízo sensível e 

sentido comum, que serão esclarecidas nos capítulos seguintes. 

 Se no capítulo 2 estabelecemos porque deve-se conceder que sensações são verdadeiras 

ou falsas em relação a objetos externos, no capítulo 3 explicaremos de que modo a verdade e a 

falsidade se encontram na sensação. Para isso, iremos nos deter no aspecto judicativo que é 

próprio da operação sensível, isto é, explicaremos porque não só intelecto mas também sentidos 

julgam, ainda que de um modo peculiar, que não pode ser simplesmente assimilado ao modo 

como o intelecto efetua juízos. Deveremos, então, introduzir a noção de species sensível, 

princípios que determinam a que objetos nossas sensações referem-se, e começar a discutir o 
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tipo de reflexão que se encontra na sensação, que também pode ser denominado 'consciência 

sensível'. 

 No quarto capítulo, explicaremos a função do sentido comum nos sentidos externos, 

para compreender como se dá a consciência sensível em função da qual havíamos 

compreendido o juízo da sensação no capítulo anterior. Em conjunto com a capacidade de 

discernir objetos sensíveis entre si, isso explicará porque não pode haver sensação de objetos 

externos sem que haja um sentido interno pelo qual as próprias sensações são percebidas, o 

sentido comum. Com isso, teremos completado a análise do juízo sensível iniciada no capítulo 

anterior, ao mesmo tempo em que poderemos compreender o papel estrutural do sentido comum 

no conjunto das potências sensíveis. 

 No último capítulo, abordaremos a controvérsia entre representacionalismo e realismo 

direto no que diz respeito à sensação. Isso servirá para terminar uma tarefa iniciada no capítulo 

2, a saber, caracterizar o objeto sensível como externo àquele que sente. No capítulo 2, teremos 

explicado porque o objeto sensível não pode ser exclusivamente interno, ao passo que no quinto 

capítulo explicaremos que o objeto sensível deve ser exclusivamente externo. Em outras 

palavras, caracterizaremos a teoria tomista da sensação como realista direta, rejeitando a 

pertinência de qualquer tipo de representacionalismo no nível dos sentidos externos. Para isso, 

a corporeidade e passividade da sensação deverão ser estabelecidas. Como resultado, 

extrairemos o caráter singular e acidental do objeto sensível. Por fim, a abordagem de 

problemas que rondam o realismo direto no nível da sensação permitirá revisitar a noção de 

species sensível, o sentido comum e o modo como verdade e falsidade encontram-se na 

sensação. 
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1. A dependência entre intelecto e sentidos. 

 As noções de intelecto e sensação perpassam grande parte do tratamento dispensado à 

natureza do conhecimento humano pela tradição filosófica. No que tange à relação entre essas 

noções, é preciso (1) decidir se pensamento e sensação são dois tipos irredutíveis de operações 

cognitivas, ou se na verdade não há distinção entre eles. Caso se conceda a distinção entre 

intelecto e sensação, pode-se (2) a despeito dessa distinção entre eles, tomar ambos como 

faculdades cognitivas, ou questionar o status cognitivo de alguma dessas operações, reservando 

para apenas uma delas a qualificação de modo de conhecimento; ou mesmo negando essa 

qualificação a ambas. Além disso, pode-se (3) perguntar até que ponto há alguma cooperação 

ou independência entre essas faculdades. Substantiva parte das preocupações modernas com o 

conhecimento humano se estrutura em torno das possibilidades de posicionamento em relação 

a essas questões, nas quais se desdobra a dicotomia entre pensamento ou intelecto e sensação. 

A crítica kantiana à metafísica envolve condições subjetivas de conhecimento objetivo ditadas 

pela dependência do intelecto em relação a uma sensação que limita e determina em parte suas 

pretensões cognitivas. Isso concerne à terceira questão, se intelecto e sentidos cooperam. O 

projeto cartesiano assume como mola propulsora a crítica ao papel distorcido que a sensação 

apresenta em teorias antecessoras, o que se reflete, por exemplo, no rebaixamento de certas 

ideias sensíveis à categoria de materialmente falsas, isto é, o conteúdo representacional delas é 

tomado como problemático ou duvidoso. Aqui, é a segunda questão que se apresenta, se e de 

que maneira tanto intelecto quanto sensação são modos de cognição. Finalmente, conceber a 

diferença entre ideias da sensação e todas as demais ideias como consistindo numa mera 

diferença de vivacidade é a maneira pela qual Hume dilui a distinção entre ideias não-sensíveis 

e ideias sensíveis, o que diz respeito à nossa primeira questão, se há distinção irredutível entre 

pensamento e sensação. Isso leva-o a estabelecer a dependência das primeiras em relação às 

últimas, numa resposta à primeira questão. 

 A centralidade conceitual desses problemas foi identificada por Tomás de Aquino a 

partir de uma polêmica da filosofia antiga. De fato, posições relativas àquelas diversas questões 

são encontradas por Tomás em algumas teorias da cognição desenvolvidas na história da 

filosofia então disponível, acompanhadas da solução aristotélica que supostamente combina as 

principais virtudes das tentativas de solução anteriores. Assim, Tomás identifica Demócrito e 

Platão como defensores de teses opostas acerca da distinção entre intelecto e sensação, o 

primeiro negando-a e o segundo afirmando-a.  

Demócrito, tanto quanto outros naturalistas antigos, não estabeleciam que o intelecto 

difere do sentido, como Aristóteles diz no livro De Anima. (…) Platão, no entanto, ao 

contrário, estabelecia que o intelecto difere do sentido; e que o intelecto é alguma 
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virtude imaterial não usando órgão corporal em seu ato.1  

 Além disso, ele encontra um detrator do caráter cognitivo dos sentidos na forma de uma 

certa interpretação de Agostinho – aliás, descartada por Tomás como interpretação correta do 

texto. De acordo com ela, os sentidos não seriam genuinamente perceptivos: 

(...) tudo o que um sentido corporal atinge é mudado ininterruptamente: mas o que 

não permanece não pode ser percebido. (…) não conseguimos discernir, pelos 

sentidos, entre os próprios sensíveis e imagens falsas deles que sentirmos. Porém, 

nada pode ser percebido se não é discernido do falso.2 

 Seguir-se-ia disso uma resposta para a última questão que colocamos: se os sentidos não 

são genuinamente perceptivos, não pode haver colaboração entre sentidos e intelecto: 

Pois diz Agostinho, no livro Octoginta trium Quaest., que não se espera uma verdade 

intacta dos sentidos corporais.(...) Mas a cognição intelectual é apreensiva da verdade. 

Não se espera, portanto, a cognição intelectual a partir dos sentidos.
3  

 Mais abrangente ainda é a posição de alguns pré-socráticos, que contestavam a própria 

possibilidade de um certo tipo de conhecimento intelectual: 

(...) os primeiros filósofos que inquiriram acerca da natureza, sustentaram nada haver 

no mundo senão corpos. E porque todas as coisas corporais pareciam estar em 

movimento, e sustentavam estarem elas em contínuo fluxo, estimaram que não 

poderia haver para nós nenhuma certeza acerca da verdade das coisas.4 
 Posteriormente, ao detalharmos o funcionamento das operações sensíveis, 

justificaremos cada um dos elementos que explicam a especificidade delas ao mesmo tempo 

em que preservam seu caráter cognitivo. O presente capítulo, por sua vez, visa estabelecer uma 

posição no que diz respeito à última questão que levantamos. Em outras palavras, explicaremos 

a tese tomista de que o intelecto humano depende dos sentidos na medida em que os princípios 

da operação intelectual são produzidos a partir dos dados sensíveis.5 Essa formulação é, em si 

mesma, suficientemente vaga para ser uma obviedade no contexto da teoria da intencionalidade 

de Tomás. Para delimitar seu sentido, compreendendo por que se pode afirmar aquela 

dependência, é preciso entender o que faz com que processos intelectivos caracteristicamente 

                                                 
1 (...) Democritum quam alii antiqui Naturales non ponebant intellectum differre a sensu, ut Aristoteles dicit in 

libro de Anima (...) Plato vero et contrario posuit intellectum differre a sensu; et intellectum quidem esse 

virtutem immaterialitem organo corpóreo non utentem in suo actu." Summa Theologiae I, q. 84 a. 6  co.    

 Todas as referências a obras de Tomás de Aquino são feitas à página da internet www.corpusthomisticum.org, 

seguindo seu padrão de citação. A divergência mais significativa entre essa fonte e a edição Leonina é a 

divisão em livros do Comentário ao De Anima. As traduções são minhas. 

2 "(...) omne quod corporeus sensus attingit, sine ulla intermissione temporis commutatur: quod autem non 

manet, percipi non potest. (...) non autem sensibus discernere valemos utrum ipsa sensibiliza, vel imagines 

eorum falsas sentimus. Nihil autem percipi potest quod a falso non discernitur." Summa Theologiae I, q. 84, 

a. 6, arg. 1 

3 "Dicit enim Augustinus, in libro Octoginta trium Quaest., quod non este expectanda sinceritas veritatis a 

corporis sensibus. (...) Sed cognitio intelectuallis est apprehensiva veritatis. Non ergo cognitio intellecualis 

est expectanda a sensibus" Ibidem. 

4 "(...) primi philosophi qui de naturis rerum inquisiverunt, putaverunt nihil esse in mundo paeter corpus. Et 

quia videbat omnia corpora mobília esse, et putabant ea in continuo fluxu esse, aestimavarunt quod nulla 

certitudo de rerum verite haberi posset a nobis" Summa Theologiae I, q. 84 a.1 co. 

5 " intellectus nostri, secundum modum praesentis vitae, cognitio a sensu incipiat" “(...) nosso intelecto, no 

estado presente de vida, começa a cognição a partir do sentido.” Contra Gentiles lib. 1 cap. 3 n. 4 

http://www.corpusthomisticum.org/
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humanos devam ter como fonte cognições sensíveis.  

 Essa tarefa não será integralmente cumprida neste capítulo, nem mesmo na tese como 

um todo. Isso porque só se pode ter uma fundamentação completamente satisfatória da tese de 

que intelecto e sentidos colaboram na gênese do conhecimento humano caso se compreenda 

cada uma dessas duas noções, ou seja, na medida em que se tome uma posição com respeito 

aos dois primeiros problemas que apresentamos acima. Por ora, nos limitaremos a aceitar dois 

pontos principais de contraste entre a sensibilidade e a intelecção humana, no que diz respeito 

a seus respectivos objetos: a primeira fornece informação sobre propriedades acidentais 

tomadas individualmente, a segunda diz respeito a propriedades essenciais de entes corporais 

tomadas universalmente. Pode-se neste ponto aceitar preliminarmente que uma operação 

intelectual é daquele tipo pelo qual se pode pensar em qualquer cavalo, por exemplo, ao passo 

que numa operação sensível pode-se enxergar qual a cor do cavalo. Ao examinar as 

características da operação sensível posteriormente, poderemos dizer, além disso, que a 

sensação não pode sentir uma certa cor em geral. 

 

1. 1. A tabula rasa e seus adversários. 

 A dependência da operação do intelecto em relação aos sentidos ocupa importante lugar 

na teoria de Tomás. Dela parece depender a tese de que o objeto próprio de nosso intelecto se 

restringe ao domínio das coisas sensíveis, o que impõe restrições ao modo como podemos ter 

cognição de Deus ou outras substâncias imateriais incluídas no escopo da metafísica6. Além 

disso, o processo de abstração, exercido pelo intelecto sobre representações sensíveis, tem como 

propósito explicar o modo como pode se dar a relação entre intelecto e sensação requerida pela 

cooperação entre eles. É ele que permite compreender porque nós seres humanos só podemos 

pensar por meio de universais que não representam os aspectos individuais das coisas pensadas. 

A despeito disso, boa parte da literatura secundária sobre a teoria da cognição de Tomás de 

Aquino não concede muita atenção à argumentação em prol da dependência entre essas duas 

faculdades, dependência a qual denominaremos, a partir deste ponto, 'doutrina da tabula rasa'. 

Anthony Kenny, por exemplo, ao tratar dessa justificação, limita-se a observar que Tomás 

“combina argumentos empíricos e metafísicos” para refutar o inatismo platônico, 

acompanhando sua afirmação de uma longa citação do artigo 3 da questão 84 da Suma 

                                                 
6 "Naturalis autem modus huius cognitionis est ut spiritualia per sensibiliza cognoscat, cum omnis mostra 

cognitio a sensu incipiat." “Agora, é natural a esse modo de cognição que conheça as coisas espirituais pelas 

sensíveis, pois toda a nossa cognição começa a partir do sentido.” Super Io., cap. 3 l.1. 



15 

 

Teológica.7 No que diz respeito a o que a filosofia de Tomás tem a dizer acerca do modo como 

obtemos cognição, Eleonore Stump abertamente assume que “está menos preocupada com suas 

observações e inferências, ou a tradição por trás delas, do que com a teoria que resulta delas”8, 

o que a leva a descrever a teoria minuciosamente e compará-la com fenômenos constatados na 

neurociência, sugerindo implicitamente que a capacidade descritiva da teoria serve como sua 

fundamentação filosófica. 

 Tendo em vista a importância crucial da doutrina da tabula rasa no pensamento 

tomásico, analisaremos dois argumentos de natureza ontológica e epistêmica usados por Tomás 

para defendê-la, concernentes às exigências que um sujeito cognoscente que sente e entende, 

como o homem, deve cumprir. Antes disso, talvez seja útil compreender as peculiaridades de 

uma linha de argumentação aristotélica em favor da cooperação entre intelecto e sentidos, as 

quais podem ter levado Tomás a enfatizar os dois argumentos que usa sistemática e 

repetidamente em inúmeras das ocasiões em que trata do presente tema. No Comentário ao De 

Anima, Tomás interpreta o argumento aristotélico como pressupondo a delimitação do objeto 

de nosso intelecto, bem como uma recusa implícita da ontologia platônica: 

E por essa razão, mostra aqui que o intelecto depende dos sentidos. (…) Diz, portanto, 

em primeiro lugar, que como nenhuma coisa inteligida por nós está além das 

grandezas sensíveis, como que separada delas segundo o ser, do modo como as coisas 

sensíveis parecem separadas entre si: então é necessário que os inteligíveis do nosso 

intelecto estejam nas representações sensíveis segundo o ser (…) E, por isso, sem o 

sentido, o homem não pode aprender algo como novo, nem inteligir como quem usa 

um conhecimento habitual.9 
 Todas as coisas abrangidas pelo nosso intelecto têm uma existência sensível, ou seja, o 

nosso objeto próprio de intelecção não ultrapassa o domínio das formas sensíveis, o que diz 

respeito a sua delimitação, e estas não podem subsistir fora das coisas sensíveis, numa negação 

canônica das ideias subsistentes de Platão10. Ainda que não examinemos essa crítica à ontologia 

platônica, resta compreender o que justificaria a referida delimitação do nosso objeto de 

conhecimento. Ainda no contexto de um comentário a Aristóteles, Tomás indica uma resposta 

a esse problema: 

E porque este modo de conhecimento da verdade convém à natureza da alma humana 

segundo é forma de tal corpo; e algo natural permanece sempre; então é impossível 

que a alma humana desse modo unida a um corpo conheça a verdade da coisa a não 

                                                 
7 Kenny 1993, p. 91. 

8 Stump 2003, p. 244. 

9 "Et ideo hic ostendit, quod intellectus indiget sensu. (...) Dicit ergo primo, quod quia nulla res intellecta a 

nobis, est praeter magnitudines sensibiles, quasi ab eis separata secundum esse, sicut sensibilia videntur 

abinvicem separata: necesse est quod intelligibilia intellectus nostri sint in speciebus sensibilibus secundum 

esse. (...) Et propter hoc sine sensu non potest aliquis homo addiscere quasi de novo acquirens scientiam, 

neque intelligere, quasi utens scientia habita." Sententia De Anima, lib 3 l.13. 

10 “Mas, já que é contra a razão das coisas sensíveis que as formas delas subsistam fora da matéria, como 

Aristóteles prova de múltiplos modos (...)” "Sed quia contra rationem rerum sensibilium est quod earum 

formae subsistant absque materiis, ut Aristoteles multipliciter probat"  Summa Theologiae I, q. 84 a. 4 co. 
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ser enquanto pode elevar-se pelas coisas que entende abstraindo dos fantasmas. Por 

isso, no entanto, não pode de modo algum elevar-se a conhecer as quididades das 

substâncias imateriais, que são desproporcionais àquelas substâncias sensíveis. Daí, é 

impossível que a alma humana unida desse modo a um corpo apreenda as substâncias 

separadas inteligindo a quididade delas.11 
 De acordo com a conclusão do argumento, um acesso intelectual quididativo às 

substâncias que não têm uma existência sensível é vedado para nós tendo em vista duas coisas: 

uma diferença radical entre, por exemplo, os modos de ser de uma moeda e de um anjo; e o 

modo abstrativo de operação do intelecto. Esse modo abstrativo de intelecção, por sua vez, 

segue-se de maneira ainda não esclarecida da união hilemórfica entre alma intelectiva e corpo 

humano. O círculo vicioso obtido pela interação entre os argumentos das duas passagens é 

evidente. No primeiro argumento, precisamos assumir que só inteligimos as coisas sensíveis 

para provar que o intelecto depende dos sentidos. No segundo, precisamos assumir o processo 

de abstração, que explica o modo pelo qual o intelecto engendra suas concepções a partir da 

sensação, para restringir a apreensão intelectual às quididades das coisas sensíveis. Claramente, 

se o argumento aristotélico que Tomás interpreta comentando o De Anima puder funcionar, seria 

necessário encontrar alguma fundamentação alternativa para a tese de que nosso intelecto não 

é capaz de inteligir as quididades de outras coisas que não as sensíveis. No artigo da questão 88 

da primeira parte da Suma Teológica, Tomás parece sugerir que essa tese é simplesmente 

ratificada pela nossa experiência: “Segundo a opinião de Aristóteles, que mais experimentamos, 

nosso intelecto, segundo o estado de vida presente, naturalmente diz respeito às naturezas das 

coisas materiais (...)”12 No entanto, se é difícil aceitar que a delimitação do objeto do intelecto 

seja algo imediatamente vivenciado na nossa experiência cognitiva, tampouco parece decisiva 

por si só uma maior conformidade de uma tese filosófica a nossas experiências. Em outras 

ocasiões, Tomás parece concluir a delimitação do intelecto diretamente do fato de que a alma 

humana é forma de um corpo:  

Agora, a razão disso é que a potência cognitiva está proporcionada ao cognoscível. 

(…) O objeto próprio do intelecto humano, que está conjugado a um corpo, é a 

quididade ou natureza existente na matéria corporal.13  
 Mas, mesmo nesse caso, a proporcionalidade entre o status ontológico do intelecto e o 

                                                 
11 "Et quia hic modus cognoscendi veritatem convenit naturae humanae secundum quod est forma talis 

corporis; quae autem sunt naturalia semper manent; impossibile est, quod anima humana huiusmodi corpori 

unita cognoscat de veritate rerum, nisi quantum potest elevari per e aquae abstrahendo a phantasmatibus 

intelligit. Per haec autem nullo modo potest elevari ad cognoscendum quidditates immaterialium 

substatntiarum, quae sunt improprtionatae istis substatiis sensibilibus. Unde impossibilite est quod anima 

humana corpori unita, apprehendat substantias separatas cognoscendo de eis quod quid est." Sententia 

Metaphysicae, lib. 2 l. 1 n. 13.  

12 "Sed secundum Aristotelis sententiam, quam magis experimur, intelelctus noster, secundum statum praesentis 

vitae, naturalem respectum habet ad naturas rerum materialem (...)" Summae Theologiae I, q. 88 a.1 co. 

13 "Huius autem ratio est, quia potentia cognoscitiva proportionatur cognoscibili. (...) Intellectus autem 

humani, qui est coniunctus corpori, proprium obiectum est quidditas sive natura in matéria corporali 

existens."   Summae Theologiae I, q. 84 a.7 co. 
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status ontológico de seu objeto é mediada pela noção de cognição, o que sugere que esse não é 

um argumento para derivar a delimitação do intelecto sem supor sua dependência em relação 

aos sentidos, mas sim uma versão resumida do argumento que parte da união hilemórfica entre 

alma intelectiva e corpo e passa pela noção de abstração para então determinar o objeto próprio 

do intelecto.  

 Ainda que aceitemos sem mais a premissa problemática que ocorre na argumentação 

aristotélica em favor da dependência do intelecto com respeito aos sentidos, não é claro como 

se obtém a referida conclusão. Por que a existência sensível dos nossos objetos de intelecção 

faz com que os últimos devam ser conhecidos a partir da sensibilidade? Poderia ser o caso que 

nosso intelecto não carecesse de uma fonte sensível a partir da qual apreender seus objetos, caso 

as suas representações estivessem presentes nele em virtude de sua própria natureza, 

independentemente de qualquer fonte externa. Tomás identifica, na história da filosofia, essa 

estratégia de abordagem ao problema da origem de nossas representações intelectuais, embora 

não identifique seus proponentes: 

Outra opinião foi sustentar que a origem total de nossa ciência é a partir de causas 

internas: o que se divide em duas posições. Assim, alguns sustentaram que a alma 

humana contém em si mesma informação sobre todas as coisas (…) Outros disseram 

que a alma é causa da ciência por si mesma: pois não colhe ciência a partir do sensível 

como se, pela ação do sensível, de algum modo semelhanças das coisas sensíveis 

chegassem à alma; mas a própria alma, na presença dos sensíveis, forma semelhanças 

dos sensíveis.14 
 Não há diferença significativa entre essas duas teses, do ponto de vista de Tomás, pois 

se a primeira afirma a presença efetiva de conhecimento intelectual na alma, a segunda 

compromete-se com a tese de que a alma intelectiva tem tudo o que é necessário para causar 

esse conhecimento por si só. Como “nenhum agente age senão enquanto está em ato”15, isto é, 

como é preciso que um agente possua efetivamente, de algum modo, tudo o que ele é capaz de 

causar por si só, a segunda posição teria, no final das contas, os mesmos comprometimentos 

que a primeira. Ambas seriam modos de propor que as representações intelectuais estão 

presentes de maneira inata, ainda que disposicional, no intelecto humano – embora essa 

nomenclatura não seja usada na ocasião. Tomás poderia dispor de uma resposta para o desafio 

proposto pelo inatismo por meio da tese de que o intelecto é potencial em relação a seus objetos, 

ou seja, a tese de que o intelecto, tomado em si mesmo, pode inteligir, mas não intelige 

                                                 
14  "Alia opinio fuit ponentium nostrae scientiae originem totaliter a causa interior esse: quae etiam in duas 

sectas dividitur. Quidam enum posuerunt humanas animas in seipsis contienre omnium rerum notitiam. (...) 

Alii vero dixerunt, quod anima sibi ipsi scientiae causa: non enim a sensibilibus scientiae accipit quase per 

actionem sensibilium aliquo modo similitudines rerum ad anima perveniunt; sed ipsa anima ad praesentiam 

sensibilium in se similitudines sensibilium format." De Veritate, q. 10 a.6 co. 

15 "Nullum enim agens, nisi secundum quod est in actu, agit (...)" Ibidem. 
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atualmente. O caráter potencial do intelecto é diretamente atestado pela experiência, na medida 

em que a operação de pensar é tão intermitente quanto a sensação: “A alma encontra-se em 

potência para os inteligíveis assim como os sentidos para os sensíveis: assim como nem sempre 

sentimos, nem sempre inteligimos.”16 Se o intelecto nem sempre está em ato, então os princípios 

que o fazem inteligir, ou seja, suas representações intelectuais, não podem estar presentes nele 

desde sempre, mas devem passar a estar nele de algum modo. A sensação, afetada pelas coisas 

sensíveis que delimitam o objeto do intelecto, seria o veículo pelo qual representações 

intelectuais passariam a estar presentes num intelecto que, por si próprio, é potencial e receptivo 

em relação a seus objetos.  

 Mas, a intermitência do conhecimento intelectual pode ser explicada de outro modo, 

sem que se atribua genuína potencialidade a ele. É essa a estratégia dos que postulam uma causa 

interna para a operação do intelecto. Do seu ponto de vista, o caráter potencial do intelecto 

humano é apenas aparente, ou melhor, para que se explique a intermitência da operação 

intelectual, não é necessário postular que o intelecto não se encontra de modo algum atualizado 

com respeito a seus objetos. Basta que as representações que estão presentes nele não o levem 

a efetivamente pensar nos objetos dessas representações em virtude de alguma obstrução 

circunstancial. É assim que lidam com a aparente potencialidade do intelecto não só aquelas 

duas modalidades de inatismo, mas também o inatismo platônico, ainda esse seja classificado, 

no contexto do De Veritate a que nos referimos acima, como uma das facções que defendem 

uma fonte externa para a cognição intelectual. Logo após caracterizar as primeiras, Tomás 

explica que elas afirmam a presença atual de informações no intelecto, “mas, pela conjunção 

ao corpo, a referida informação é obscurecida. E assim diziam necessitarmos dos sentidos e de 

estudo para retirar o impedimento à ciência”17. O mesmo tratamento é dado à aparente 

potencialidade do intelecto ao examinar o inatismo platônico na Suma Teológica: 

Mas porque o que tem uma forma em ato vez ou outra não pode agir segundo a forma 

por causa de algum impedimento, assim como o leve é impedido de chegar a subir; 

por isso Platão sustentou que o intelecto humano está naturalmente cheio de species 

inteligíveis, mas, pela união ao corpo, é impedido de passar a ato.18 

 Mas não é apenas nas diferentes variedades de inatismo que o argumento aristotélico 

encontra adversários. Mesmo que se conceda que o intelecto naturalmente está em potência 

                                                 
16 "Inveniebatur enim anima in potentia ad intelligibilia, sicut sensus ad sensibiliza: sicut enim non semper 

sentimus, ita non semper intelligimus."  Contra Gentiles, l.2 cap. 77. 

17 "(...) sed, per coniunctionem ad corpus praedictam notitiam obtenebrari. Et ideo dicebant nos indigere 

sensibus et studio, ut impedimenta tollerentur."  De Veritate, q. 10 a.6 co. 

18 "Sed quia id quod habet actu formam, interdum non potest agere secundum formam propter aliquod 

impedimentum, sicut leve si impediatur sursum ferri; propter hoc Plato posuit quod inttelectus hominis 

naturaliter est plenus omnibus speciebus intelligibilibus, sed per unionem corporis impeditur ne possit in 

actu exire." Summae Theologiae I, q.84 a 3 co. 
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para as representações de seus objetos, abandonando a necessidade de postular uma obstrução 

do uso dessas representações para pensar, não se segue imediatamente do fato de que o intelecto 

pensa objetos cuja existência necessariamente é sensível que o intelecto obtenha suas 

representações através da sensação. Isso porque, como já mencionamos, uma fonte externa 

alternativa para essas representações poderia ser proposta. No caso do platonismo, em que a 

existência de uma fonte externa convive com a tese de que o intelecto naturalmente dispõe de 

representações de todas as coisas, são as Ideias subsistentes que desempenham esse papel. Por 

outro lado, a teoria de Avicena prescinde a um só tempo das Ideias platônicas e da necessidade 

de mitigar a potencialidade do intelecto. Nesse caso, a fonte externa de obtenção de 

representações intelectuais seria um intelecto superior a partir do qual emanariam as formas 

inteligíveis pelas quais o intelecto opera: 

E, assim, outros, não sustentando formas separadas dos sensíveis, mas apenas 

inteligências, as quais chamamos de Anjos, sustentaram que a origem total de nossa 

ciência é a partir de substâncias desse modo separadas. Daí, Avicena preferiu que (…) 

as formas inteligíveis das mentes humanas não sejam impressas senão a partir da 

inteligência agente, que não é parte da alma, mas substância separada, como ele 

sustenta.19 
 No final das contas, assim como as duas facções “internalistas” acabam por se aproximar 

no que é epistemologicamente relevante, também o inatismo platônico e o emanantismo 

aviceniano acabam por se aproximar na medida em que ambos recusam qualquer papel causal 

aos sentidos na aquisição de conhecimento:  

Porém não faz diferença, quanto ao modo de aquisição do conhecimento, se o nosso 

conhecimento é causado por uma ou várias substâncias separadas: de qualquer um dos 

modos segue-se que nosso conhecimento não é causado a partir dos sentidos.20  

 Evidentemente, nessa medida, o que une as diferentes formas de inatismo e o 

emanantismo aviceniano é a recusa da doutrina da tabula rasa. Mas, é preciso assinalar que 

essa recusa não se identifica simplesmente com uma recusa de que um homem precisa dos 

sentidos para pensar. Na verdade, todas essas posições compartilham com o aristotelismo 

tomásico a preocupação em dar conta da necessidade de uma tal dependência, ao menos em 

alguma medida. A constatação empírica de que os sentidos desempenham algum papel 

indispensável na maneira como conhecemos o mundo não é negligenciada por nenhuma das 

teorias.Ao analisar como a alma humana é capaz de pensar no post-mortem, estado em que 

encontra-se separada do corpo, Tomás afirma que o que está em jogo nesse problema é a relação 

                                                 
19 "Et ideo alii non ponentes formas sensibilium separatas, sed intelligentias tantum, quas nos Angelus dicimus, 

posuerunt originem nostrae scientiae totaliter ab huiusmodi substantiis separatis esse. Unde Avicenna voluit 

quod(...) formae intelligibiles humanis mentibus imprimuntur nisi ex intelligentia agente, quae non est pars 

animae, sed substatia separata, ut ipse ponit." De Veritate, q. 10 a.6 co. 

20  "Non autem differt, quantum ad modum acquirendi scientiam, utrum ab uma vel pluribus substantiis  

separatis scientia mostra causetur; utrobique enim sequitur quod scientia mostra non causetur a 

sensibilibus."  Contra Gentiles, l. 2 cap. 74. 
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entre intelecto e sentidos: 

A hesitação quanto a essa questão vem de que nossa alma, no presente estado, precisa 

dos sentidos para alcançar o inteligir; daí, deve-se considerar a verdade acerca dessa 

questão pelas diferentes maneiras segundo as quais diversas razões para essa 

necessidade foram dadas.21 
 Em seguida, dedica-se a analisar a doutrina platônica da reminiscência, que sustenta que 

os sentidos excitam a alma a recordar-se de pensamentos esquecidos e o emanantismo 

aviceniano, que sustenta que os sentidos preparam a alma humana para a recepção de 

representações intelectuais a partir de uma substância intelectual separada. Antes de chegar à 

conclusão de que a alma humana separada pensa por mecanismos distintos daquela que está 

unida a um corpo, Tomás opõe às fraquezas das duas teorias anteriores a concepção aristotélica 

dessa relação, segundo a qual os sentidos são necessários “como representantes para a alma 

intelectiva de seus próprios objetos.”22 Em outras palavras, o que une os adversários da doutrina 

da tabula rasa é a negação de que o papel dos sentidos diga respeito ao conteúdo 

representacional das operações do intelecto. 

 Nos diferentes contextos em que Tomás defende o gênero de dependência envolvido na 

doutrina da tabula rasa, quer porque tenha interesse direto em elucidar a cognição humana, 

como era o caso no artigo do De Veritate, quer porque precisa explicar como podemos pensar 

após a morte biológica, duas refutações contra o emanantismo e o inatismo são 

sistematicamente oferecidas. A ocorrência dessas considerações é recorrente, estando presentes, 

às vezes mais de uma vez, em todas as obras cujas passagens vimos até agora – com exceção 

dos comentários aristotélicos que citamos. Uma delas lança mão de considerações estritamente 

epistêmicas, ao passo que a outra recorre a uma análise da constituição ontológica do ser 

humano. Vejamos cada uma das refutações separadamente. 

 

1. 2. O argumento do cego. 

 Tomaremos, como ponto de partida da análise do argumento estritamente epistêmico, 

uma passagem do capítulo 82 do Compêndio de Teologia, onde ele é usado isoladamente, 

como argumento para provar a tese que dá título ao capítulo, “que o homem precisa das 

potências sensíveis para inteligir.”23 Após explicar sucintamente de que maneira intelecto e 

sentidos cooperam, Tomás encerra suas considerações com o que denominaremos 'argumento 

do cego': "Sinal disso é que quem não tem um sentido não tem conhecimento do sensível 

                                                 
21 "Dicendum quod huic quaestioni dubitationem affert hoc quod anima mostra secundum praesentem statum 

ad intelligendum sensibilibus indigere invenitur; unde secundum huiusmodi diversam indigentiae rationem 

diversimode oportet de veritate huius quaestionis existimare."   Q. d. De Anima, q. 15 co. 

22 "(...) sed ut repraesentantes animae intellectivae proprium obiectum (...)" Ibidem. 

23 " Quod homo indiget potentiis sensitivis ad intelligendum" Compendium Theologiae, lib. 1 cap. 82. 
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abrangido por aquele sentido, assim como o cego de nascença não pode ter conhecimento das 

cores”24 

 Sua premissa é a constatação, supostamente incontroversa, de que sujeitos cognoscentes 

privados de uma capacidade sensível, em particular a visão, sofrem de uma limitação intelectual 

correspondente, não podendo pensar as cores que são objetos da visão. Tomás não procura 

oferecer nenhuma justificação para essa tese, parecendo considerá-la simplesmente óbvia. De 

fato, essa tese apresenta à primeira vista um forte apelo intuitivo, uma vez que cegos parecem 

não dispor de algumas informações relevantes sobre as cores que estão disponíveis para aqueles 

que enxergam. No entanto, é difícil determinar que tipo de representação intelectual está 

excluída do universo cognitivo de pessoas privadas de um dos sentidos. Na medida em que um 

cego pode ter um conceito genérico de acidente qualitativo, que se refira indistintamente a cores 

e temperaturas, pode-se dizer que ele tem ao menos uma compreensão geral e indistinta das 

cores. Logo, sua limitação intelectual deve dizer respeito ao que é inteligido sobre a cor 

enquanto distinguida de outros tipos de qualidades. Em outras palavras, a cegueira não obstrui 

completamente o acesso cognitivo intelectual a tudo o que está nas cores, mas apenas ao que as 

distingue de outras qualidades. Mas, mesmo que o argumento se restrinja a uma intelecção 

distinta da cor, seu sucesso é duvidoso.  

 Ainda que não seja capaz de tomar conhecimento das cores por si próprio, um cego 

estudioso poderia chegar a compreender, escutando o capítulo 14 do livro II do Comentário ao 

De Anima, que uma “cor não é nada além de um tipo de luz que é de algum modo obscurecida 

como resultado de ser misturada a um corpo opaco”25, obtendo com isso um conceito de cor 

ainda mais refinado do que aquele à disposição da maioria das pessoas que enxergam. Poder-

se-ia objetar que essa explicação de o que é uma cor contém ela própria algum elemento que 

não pode ser compreendido por um cego, tal como a noção de luz ou de opaco. Mas, a opacidade 

é definida em função da luz, que por sua vez é compreendida como “uma qualidade ativa de 

um corpo celeste com base na qual ele age”, “classificada na terceira espécie de qualidade, junto 

com o calor”, que “não tem contrário”26. Nenhum desses predicados parece conter referência a 

algo que um cego não pode compreender. Na verdade, o simples fato de que podemos 

compreender diversas coisas que estão fora do domínio da visão, como coisas demasiado 

                                                 
24 "Huius autem signum est quod cui déficit unus sensu, déficit scientia sensibilium quae illo senu com 

prehenduntur, sicut caecus natus de coloribus scientiam habere non potest" Ibidem. 

25 "Nam color nihil aliud est quam lux quaedam quodammodo obscurata ex admixtione corporis opaci."  

Expositio Libri De Anima, l.2, cap. 14. 

26 "(…) lux est qualitas activa corporis caelestis, per quam agit, et est in tertia specie qualitatis sicut et calor. 

(...) quod non habet contrarium." Ibidem. 
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pequenas ou transparentes, parece indicar que há outros meios de obter conhecimento 

intelectual acerca de algo além da experiência sensível com os objetos compreendidos. Sem 

maiores explicações, o mesmo deveria valer para os sujeitos cognoscentes desprovidos de 

experiência sensível visual com relação à compreensão do que é visível. Poder-se-ia, no entanto, 

objetar que, no caso de aquisição do conceito de cor que descrevemos, o conhecimento sobre 

cor que o cego adquire é condicionado pelo conhecimento daquele que escreveu o Comentário, 

que não estava acometido que qualquer defeito nos órgãos visuais. Mas a simples possibilidade 

de que um conhecimento das cores fosse obtido por outros meios que não a visão já compromete 

a tese que é premissa do argumento em questão, pois permite que uma privação cognitiva 

sensível não necessariamente seja acompanhada de uma privação cognitiva intelectual acerca 

daquilo que é objeto sensível da visão. A única informação relevante acerca de cores de que o 

cego está privado seria, trivialmente, o conteúdo do ato de sentir cores, sem maiores 

implicações para o conteúdo de seus atos intelectuais.  

 Em defesa de Tomás, poderíamos alegar que a limitação cognitiva constatada por ele 

não se refere a qualquer tipo de ato intelectual, mas apenas àquelas operações intelectuais que 

precedem, condicionam e independem de estruturas predicativas, isto é, a primeira operação do 

intelecto na qual ocorre uma apreensão simples de conteúdo inteligíveis. Se a articulação e 

compreensão de complexos predicativos pressupõe uma capacidade pré-predicativa de inteligir, 

como defende Tomás, talvez somente a realização dessa etapa da operação intelectual com 

respeito a cores é que seja impedida pela cegueira. Nesse caso, a objeção de acordo com a qual 

um cego poderia estudar o Comentário ao De Anima para conhecer as cores não se colocaria, 

pois esse meio de obter conhecimento evidentemente depende das composições predicativas 

contidas numa explicação sobre o que é uma cor. Assim, a premissa do argumento do cego 

afirmaria que é impossível que um cego obtenha cognição intelectual pré-predicativa acerca 

das cores, intuição contra cuja plausibilidade é difícil objetar. Concedida essa premissa, o 

argumento procede normalmente: como a única explicação disponível para que a privação de 

uma operação sensível acarrete uma limitação cognitiva intelectual é que a última operação 

dependa da primeira, não se pode afirmar que o intelecto produza todas as suas representações 

independentemente da operação dos sentidos. 

 No entanto, parece que qualquer adversário da tabula rasa poderia alegar que sua teoria 

dá conta do fenômeno empírico indiscutível que serve como premissa no argumento do cego. 

Afinal, como vimos, tanto os inatistas quanto Avicena procuram dar algum espaço para a 

dependência do intelecto em relação aos sentidos. Desse modo, poder-se-ia alegar que o cego 

não pensa pré-predicativamente em cores pois falta a ele um estímulo para livrar-se da 
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obstrução intelectual proveniente de adversidades circunstanciais, ou que falta a ele a 

disposição requerida pela recepção de um representação intelectual de cores a partir de um anjo 

doador de formas. Em outras palavras, não é claro que o argumento do cego estabeleça uma 

dependência do intelecto em relação aos sentidos no que diz respeito à determinação de 

conteúdos representacionais, o que é justamente o que constituía, na Questão Disputada sobre 

a Alma, a diferença específica entre o aristotelismo e outras alternativas.  

 Para dissipar esse risco, analisemos uma formulação diferente e mais completa do 

argumento do cego, que ocorre na referida obra, como consequência absurda do emanantismo 

aviceniano: “E, assim, o cego de nascença, imaginando sons, poderia colher conhecimento 

acerca das cores, ou acerca de qualquer outro sensível, o que é manifestamente falso.”27 O 

problema com teorias que não concedem um caráter propriamente cognitivo ao papel dos 

sentidos na aquisição de conhecimento intelectual é que elas não têm como explicar a correlação 

entre uma certa percepção sensível e um determinado pensamento. Caso os sentidos 

desempenhem um papel puramente “mecânico”, não cognitivo – quer como estímulo, quer 

como disposição para o inteligir – qualquer um deles poderia levar ao uso ou recepção de 

qualquer representação intelectual. Por outro lado, para explicar porque a sensação de som 

agudo só pode despertar a intelecção de som agudo, mas não a de vermelho ou mesmo a de 

água, é preciso reconhecer que os sentidos participam da determinação do conteúdo 

representacional da intelecção que contribuem para despertar. Como os pensamentos são 

distinguidos entre si pelos seus conteúdos, e não pelo fato de serem pensamentos, uma teoria 

que descartasse que os sentidos sejam a causa, pelo menos em parte, do conteúdo de 

pensamentos, não teria como discernir quais pensamentos são despertados por quais sensações. 

Assim, de maneira geral, sentir A poderia estimular a alma não somente a pensar em o que é A, 

mas também pensar em o que é B, em o que é C, etc. Talvez um defensor da relação de mero 

estímulo pudesse querer alegar, sem constrangimentos, que a sensação de A é um estímulo 

apenas para pensar em A, mas não um estímulo para pensar em B. Mas ele deveria ao menos 

conceder que aquilo que faz com que se pense em A ao invés de em B é a sensação de A, ou 

seja, que conteúdos representacionais do intelecto são determinados pelas sensações. Do ponto 

de vista epistemológico esse é todo o papel causal que Tomás deseja atribuir à sensação na 

operação intelectual, de maneira que “não se pode dizer que a cognição sensível seja causa total 

e perfeita da cognição intelectual, mas antes que é de algum modo matéria da causa”28. 

                                                 
27 "Et ita caecus natus imaginando sonos poterit accipere cientiam colorum, vel quórum cumque aliorum 

sensibilium. Quod patet esse falsum." Q. d. De Anima, a.15 co. 

28 "(…) non potest dici quod sensibilis cognition sitmtotalis et perfecta causa initellectualis cognitionis, sed 
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 Entretanto, um novo problema se coloca para o argumento do cego, não mais em relação 

a sua premissa, nem em relação à maneira pela qual ele estabelece uma dependência quanto a 

conteúdos representacionais, mas no que diz respeito ao alcance de sua conclusão. Embora ela 

se oponha à posição platônica tal como apresentada por Tomás, tornando inviável afirmar que 

todo o conhecimento intelectual humano é naturalmente inato, pareceria ainda restar espaço 

para uma modalidade mais moderada de inatismo de acordo com a qual pelo menos parte de 

nossas representações intelectuais fosse independente da interação com os sentidos. Do mesmo 

modo, ainda que o argumento do cego possa afetar a explicação aviceniana que postula uma 

substância separada como origem de todas as nossas representações intelectuais, ele seria 

ineficaz contra uma versão da teoria na qual apenas fossem explicadas por um processo de 

emanação as representações que não correspondem diretamente a objetos sensíveis dos quais 

um sujeito pode estar privado. Assim, o argumento do cego seria incapaz de obter a conclusão 

mais forte, pretendida por Tomás, de que a operação intelectual produz todas as suas 

representações a partir dos sentidos. Em outras palavras, não necessariamente o intelecto seria 

uma tábua rasa, mas talvez somente uma tábua gravada pela metade. Tomás não parece ciente 

dessa limitação, ou não considera que ela seja um autêntico problema, pois conclui do 

argumento do cego, sem maiores qualificações, que “a alma não conhece corpos por species 

naturalmente inseridas”29.  

 Se nada impede que algumas das representações sejam inatas ou emanem a partir de 

certas formas inteligíveis, então fica aberta a possibilidade mais ampla de que todas as 

representações sejam inatas ou adquiridas por meios puramente intelectuais, com exceção 

daquelas diretamente afetadas pelo argumento do cego. Assim, a conclusão do argumento do 

cego não seria incompatível com uma teoria híbrida muito distante das pretensões de Tomás. 

Claramente, é necessário encontrar um meio de generalizar essa conclusão. É preciso mostrar 

que o fato de que algumas representações não podem ser produzidas sem a sensação, isto é, o 

fato de que o intelecto deve abstrair algumas de suas representações, implica que nenhuma 

representação pode ser produzida sem a sensação. Isso poderia ser defendido da seguinte 

maneira. 

 Em primeiro lugar, a conclusão do argumento do cego garante ao menos que, de algum 

modo, é possível que o intelecto forme certas representações por abstração, caso se suponha 

que ele em algum momento pense por meio dessas representações. Se esse tipo de interação é 

em princípio possível, então nada impede que ela esteja disponível para qualquer tipo de 

                                                 
magis quodammodo est material causae." Summae Theologiae q. 84 a. 6 co. 

29 "(…) anima non cognoscit corporalia per species naturaliter inditas"  Summae Theologiae q. 84 a. 3 co. 
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representação, tornando inútil a postulação de que algumas representações sejam inatas. Nesse 

caso, obteríamos a generalização desejada por meio de um argumento de economia: se já 

dispomos ou estamos comprometidos com uma explicação para parte de uma família de 

eventos, a saber, a abstração para algumas das representações intelectuais, então não é 

necessário procurar explicação alternativa adicional para os outros eventos dessa classe. No 

entanto, esse argumento parece frágil na medida em que as representações intelectuais que um 

sujeito com limitações cognitivas sensíveis não pode ter parecem ser facilmente distinguíveis 

de outras por um critério não arbitrário. Poder-se-ia alegar que a abstração só é possível nos 

casos em que ela é imprescindível, quando o candidato a objeto de intelecção é dado à sensação 

como um sensível, um objeto ao qual a sensibilidade é proporcionada por sua própria natureza 

– cores no caso da visão, ruídos no caso da audição, etc. O máximo que um argumento de 

economia pode alcançar é que, uma vez que todas as representações possam ser obtidas por 

abstração, fique excluída a possibilidade de postular um conhecimento inato. Em suma, pode-

se encontrar algum critério intrínseco a uma representação, como, por exemplo, seu objeto, para 

distingui-la daquelas afetadas pelo argumento do cego. Isso impediria qualquer tentativa de 

generalizar a conclusão do argumento do cego meramente a partir de considerações de 

economia teórica. 

 Outra maneira de, se não mostrar a generalidade, ao menos tornar plausível uma 

ampliação do escopo do argumento do cego é através de sua versão mais desenvolvida, que 

vimos mais acima, em conjunto com o argumento de economia. Para aplicá-los ao nosso 

problema, desenhemos um adversário imaginário que tentasse driblar o cego de nascença. De 

acordo com esse adversário ficcional, há algumas intelecções adquiridas a partir da sensação, 

mas outras não o são, nem podem sê-lo. Quando se vê uma cor, pode-se adquirir a partir dela o 

conceito da cor; mas conceitos como o de cachorro ou de axolote não podem ser formados 

assim. Nesse caso, se a ficção conceder que estímulos sensíveis são requeridos meramente para 

despertar o conceito de cachorro, então, o argumento do cego o obrigará a aceitar que esses 

mesmos estímulos podem levá-lo a pensar no axolote ou em qualquer outra coisa cujo conceito 

possa ser despertado pela sensação. O problema é que não parece que a hipótese de que alguém 

que vê um cachorro possa por isso pensar num axolote é mais plausível do que a própria 

hipótese de que um cego pense em cores graças à audição de ruídos. O adversário ficional 

poderia mudar de ideia e defender que estímulos sensíveis são irrelevantes para explicar a 

formação desses conceitos: nossas experiências sensíveis não têm a menor relação com aquilo 

em que pensamos. Mas, claramente, em certos casos, há ao menos uma correlação estatística 

entre perceber algo pelos sentidos e ser capaz de pensar em algo, fenômeno aparente que os 
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adversários originais da tabula rasa ao menos tentavam explicar. Diversamente, caso a ficção 

deseje afirmar que, por exemplo, pensar em algo como uma figura geométrica jamais pode ser 

determinado pela sensação, mas é completamente inato, então ele deverá recusar que uma 

superfície possa ser objeto dos sentidos, para fugir do argumento de economia. 

 Independentemente disso, há pelo menos um caso de representações intelectuais que a 

ficção poderá postular serem inatas e, ao mesmo tempo, estimuláveis pela sensação, sem que o 

argumento do cego, mesmo em sua versão mais robusta, gere nenhum constrangimento. É o 

caso de pensamentos que efetivamente possam ocorrer dada, indiferentemente, qualquer base 

sensível. Esse é reconhecidamente, por parte de Tomás, o caso das primeiras concepções do 

intelecto, como as noções de ente e de uno, pressupostas como elementos em qualquer ato de 

pensamento.  

 

1. 3. O argumento da união natural. 

 A despeito da necessidade de complementar ou explicitar algumas das premissas do 

argumento do cego para tentar torná-lo válido, não é só nele que Tomás se apoia para sustentar 

a dependência do intelecto em relação aos sentidos. Ele lança mão de outro argumento, baseado, 

como mencionamos no final da seção 1.1, na constituição ontológica do homem. Veremos que 

esse argumento depende de várias importantes teses as quais, ainda que amparadas por outros 

pontos da filosofia tomásica, são de complexa e duvidosa justificação. Isso faz com que, à 

primeira vista, ele seja menos atraente que o argumento anterior. Mais que isso, ao fim de nossa 

análise, concluiremos que esse segundo argumento depende do argumento do cego para uma 

refutação satisfatória de qualquer uma das alternativas à doutrina da tabula rasa. 

 Para analisar o segundo argumento, tomaremos como parâmetro os artigos 3 e 4 da 

questão 84 da Suma Teológica. No artigo 3, Tomás debate com Platão; no artigo 4, debate com 

Avicena. Ambas as versões do argumento tomam como premissa a unidade natural entre corpo 

e alma na natureza humana, embora ela ocorra de maneiras distintas em cada uma dessas 

versões. Como havíamos visto, o inatismo platônico é constrangido a identificar um 

impedimento que explique o fato de que, a despeito da presença atual de representações na 

mente, que está pressuposta num conhecimento inato, não se segue que todas as coisas sejam 

atualmente conhecidas. Esse impedimento seria a união com o corpo. É aqui que a premissa 

comum aos argumentos dos artigos 3 e 4 entra em ação: embora seja muitas vezes possível 

encontrar algum fator capaz de obstruir a relação regular entre princípio de uma operação e a 

operação correspondente, esse fator não pode consistir em algo que pertence naturalmente ao 

sujeito que é impedido de operar, como é o caso do corpo, na condição de parte essencial do 



27 

 

homem:  

Isso parece inconveniente especialmente caso seja sustentado que a alma está unida 

ao corpo naturalmente, como foi considerado: pois é inconveniente que a operação 

natural de alguma coisa seja totalmente impedida por aquilo que é seu segundo a 

natureza30    
 Posteriormente veremos que a operação de uma coisa não pode ser obstruída por algo 

naturalmente unido a ela em virtude de uma relação teleológica que deve ser mantida entre 

ambas. Com isso, a questão da origem de nossas representações intelectuais se desloca para a 

prova de que a alma intelectiva do homem está naturalmente unida a um corpo, o que é 

demonstrado por Tomás no artigo 1 da questão 76, onde se estabelece que a forma substancial 

do homem é forma de uma matéria. Mas, ainda que concedamos o caráter natural dessa união, 

cuja justificação veremos ao abordar o artigo 4 da questão 84, não é claro que o inatismo 

platônico, bem como outras formas de inatismo, tenham necessariamente de postular a união 

com um corpo como um impedimento total para a operação intelectiva. Isso não significa que 

essa parte, ainda que desempenhando uma função num todo, seja um impedimento parcial para 

outras funções do mesmo todo. Por exemplo, a função dos sentidos poderia ser preservar a 

existência do homem. Assim, o inatismo só precisaria encontrar alguma outra função que o 

corpo desempenhasse com respeito ao homem para se esquivar da objeção de Tomás, ao mesmo 

tempo em que sustentasse ser o corpo um impedimento parcial e superável, em outros aspectos. 

No argumento do artigo 4, que analisaremos agora, o lema teleológico é usado explicitamente, 

o que leva Tomás a explorar mais detidamente os pressupostos envolvidos no uso dele, 

mostrando que os sentidos devem desempenhar uma função para a intelecção.  

 Aí, as posições de Platão e Avicena são aproximadas enquanto tentativas de explicar o 

processo pelo qual se passa da potência ao ato de conhecer, guardadas as diferenças duma 

perspectiva ontológica. Os dois adversários de Tomás defendem igualmente que o ato de 

intelecção humano é fruto de uma conexão direta entre intelecto e um princípio inteligível, sem 

qualquer outra operação como intermediária.  

 Segundo Tomás, não se pode negar que a intelecção humana dependa dos sentidos 

porque: 

Segundo essa posição não se pode assinalar razão suficiente para que nossa alma 

esteja unida a um corpo. (…) Se a alma fosse feita apta, segundo sua natureza, a 

receber species inteligíveis pela influência de algum princípio separado, e não colhê-

las a partir do sentidos, não precisaria do corpo para inteligir: daí, estaria 

gratuitamente unida ao corpo.31  

                                                 
30 "Praecipue autem hoc videtur inconveniens, si ponatur esse animae naturale corpori uniri, ut supra habitum 

est, inconveniens enim est quod naturalis operatio alicuius rei totaliter impediatur per id quod est sibi 

secundum naturam." Summae Theologiae, q.84  a.3 co. 

31 "Sed secundum hanc positionem sufficiens ratio assignari non posset quare anima nostra corpori uniretur. 

(...)Si autem anima species intelligibiles secundum suam naturam apta nata esset recipere per influentiam 
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 Essa razão deve consistir num motivo que explique por que uma parte requer ou depende 

em algum sentido da outra parte à que está unida. Essa dependência pode se dar no que diz 

respeito à existência de uma das partes, ou no que diz respeito à operação do sujeito ao qual 

pertence a parte. Em outras palavras, a razão de duas partes estarem unidas é que uma dependa 

da outra quanto à existência ou quanto à operação. Diferentemente do que faz no artigo 3, Tomás 

não qualifica explicitamente como natural a união cuja razão procura. Mas, a existência de algo 

não pode depender de uma parte que não lhe seja essencial, e, portanto, natural. Além disso, 

dado que a operação em questão é uma operação própria, pode-se inferir que também aqui se 

trata de uma união natural. Embora Tomás não chegue a oferecer uma definição de o que é uma 

operação própria, ele considera que a posse de uma operação própria por parte de algo é indício 

suficiente para estabelecer que esse algo é um sujeito subsistente32, ao provar que a alma 

humana subsiste em si mesma. Não faria sentido procurar estabelecer uma dependência em 

relação a uma operação desse gênero caso não se pretendesse tratar do tipo de união capaz de 

constituir um todo subsistente, cujas partes só podem estar naturalmente unidas. Vejamos, em 

primeiro lugar, como Tomás estabelece que corpo e alma estão naturalmente unidos. 

 A união natural entre corpo e alma é o tema do artigo 1 da questão 76. Trata-se de um 

tema concernente à estrutura ontológica do homem, acerca do qual Tomás apresenta argumentos 

em prol da união hilemórfica entre alma intelectiva e corpo. O primeiro argumento, tomado de 

Aristóteles, atenta para o fato de que uma forma desempenha, na constituição de um todo, o 

papel de princípio primário pelo qual sua operação se realiza, pois é por meio dela que uma 

coisa tem o ser algo, que é condição de qualquer de suas operações. Em outras palavras, dado 

que é por meio da forma substancial que algo existe enquanto um sujeito determinado, e dado 

que qualquer uma operação deve ter como agente um sujeito determinado, a forma substancial 

é, em última instância, a condição necessária para que algo possua operações. Como inteligir é 

uma operação vital, seu princípio formal subjetivo deve ser a alma – tipo de forma substancial 

que dá o ser vivo a algo –, que por sua vez também deve ser responsável por outras operações 

vitais do homem, como a nutrição ou crescimento. Assim, do mesmo modo que a alma é 

princípio formal constituindo o homem dotado de um corpo como um sujeito de operações 

vitais, a alma que é princípio da intelecção deve estar unida a esse corpo como forma. Claro 

está que todo o raciocínio depende de que apenas por meio de uma forma substancial se possa 

                                                 
aliquorum separatorum principiorum tantum, et non acciperet eas ex sensibus, non indigeret corpore ad 

intelligendum, unde frustra corpori uniretur." Summae Theologiae q. 84 a. 4 co. 

32 "Nihil autem potest per se operari, nisi quod per se subsistit." “Ora, nada pode operar por si, a não ser o que 

subsista por si.” Summa Theologiae q. 75 a. 2 co. 
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constituir um sujeito irredutivelmente uno33, ou seja, que outras modalidades de união não 

constituem uma explicação suficiente de como é possível atribuir operações a um sujeito. 

Tomás procura argumentar em favor desse pressuposto ao longo do artigo, refutando, 

novamente, explicações alternativas propostas por Avicena e Platão. Entretanto, como se trata 

de uma tese muito geral e básica do quadro conceitual aristotélico-tomásico, que só poderia 

encontrar explicação mediante uma aprofundada análise dos conceitos mais fundamentais dessa 

ontologia, a qual escapa aos limites do presente estudo, contentar-nos-emos em aceitá-la 

dogmaticamente, limitando-nos à elucidação de seu conteúdo que foi oferecida. 

 Mesmo concedido esse ponto, o argumento deixa aberta algumas lacunas importantes: 

por que atribuir aquelas diferentes operações vitais a um mesmo sujeito; e por que se deve 

considerar que o corpo é um de seus constituintes? A primeira lacuna é preenchida no próprio 

artigo 1, por meio de um argumento introspectivo, enquanto a resolução da segunda lacuna é 

remetida ao artigo 4 da questão 75, onde se prova que o corpo é parte essencial do homem. 

Assim, a própria união natural que é premissa de um dos argumentos em favor da dependência 

do intelecto em relação aos sentidos depende por sua vez de outras teses ontológicas, mas 

também de uma constatação de caráter epistêmico, manifestando a intrincada conexão entre 

essas duas temáticas no pensamento de Tomás. 

 No que diz respeito à primeira lacuna, Tomás encara como um fato atestado pela 

experiência de cada um de nós ao pensar e sentir que nós mesmos somos os sujeitos aos quais 

ambas as operações devem ser atribuídas: “(...) experimenta-se cada um ser ele próprio quem 

intelige.”; “(...) o mesmo homem é que se percebe inteligir e sentir (...)”34. Pode parecer estranha 

a presença de um argumento inteiramente introspectivo na obra de um pensador que tem sempre 

o cuidado de derivar regressivamente teses acerca de operações a partir de seus objetos, mas o 

que se deseja atestar não diz respeito à natureza de alguma capacidade operativa, mas ao modo 

como ela pertence a um sujeito. Nesse caso, é natural que se apele para o gênero de experiência 

subjetiva relevante. Com isso, para saber se é preciso encontrar algum outro constituinte 

essencial integrando um homem capaz de sentir, além da alma intelectiva que é condição da 

intelecção essencialmente atribuída a ele, é preciso preencher a segunda lacuna a que nos 

referimos, isto é, mostrar que o corpo deve fazer parte do homem. Para isso, Tomás lança mão 

da tese de que a sensação requer, da parte de seu sujeito, a corporeidade. 

                                                 
33 "Illud enim quo primo aliquid operatur, est forma eius cui operatio attribuitur(...)" “Porém, aquilo pelo qual 

algo por primeiro opera é a forma desse a quem a operação é atribuída (...)” Summae Theologiae q. 76 a.1 co. 

34 "(...) experitur enim unusquisque seipsum esse qui intelligit. (…) ipse idem homo est qui percipit se et 

intelligere et sentire (...)" Summae Theologiae I q.76 a.1. 
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 No artigo 4 da questão 75, Tomás prova que a alma não deve ser identificada ao homem, 

pois o corpo é sua parte essencial, tanto no que diz respeito à definição de homem, quanto no 

que diz respeito ao homem individual. É a segunda dessas teses que nos interessa aqui. De 

acordo com esse argumento, há, trivialmente, uma identidade entre algo e o sujeito das 

operações desse algo, ou seja, para que se descubram o constituintes de um homem, basta que 

se descubram os constituintes requeridos pelas operações que se atribuem a ele. Assim, um 

homem deve ter como parte aquilo que condiciona não só sua operação intelectiva, como aquilo 

que condiciona sua operação sensitiva. O passo decisivo desse argumento, portanto, depende 

de que a sensação requeira um corpo da parte de seu sujeito, condição estabelecida no artigo 3 

da questão 75. Aí, Tomás oferece mais uma constatação empírica: toda vez que ocorre uma 

operação sensível, ocorre uma alteração fisiológica num órgão correspondente:  

De fato sentir, e as operações consequentes da alma sensitiva, manifestamente 

acontecem com alguma alteração corporal; assim, ao ver a pupila se altera pela species 

da cor; e o mesmo se dá nos outros casos35.  

 Ainda que essa inferência não seja explicada por Tomás, pode-se supor que se a sensação 

não dependesse do corpo, não seria possível explicar uma correspondência tão constante entre 

aquela operação e alguma alteração corporal. Com isso, o sujeito da operação sensível deve 

conter um corpo, ao qual o princípio primeiro dessa operação se une como forma, visto que 

uma operação só é atribuída a algo mediante uma forma. A simplicidade desse argumento 

poderia ser arriscada para Tomás, uma vez que se identificasse uma correlação constante entre 

operação intelectual e algum tipo de alteração fisiológica. No entanto, graças à dependência do 

intelecto em relação aos sentidos, ele pode explicar esse gênero de correlação sem abrir mão da 

imaterialidade da operação intelectual estabelecida em argumento independente.  

 Como uma substância humana deve ter como forma a alma intelectiva, pois do contrário 

não se poderia atribuir a intelecção ao homem, e como ela deve conter um corpo, pois do 

contrário não poderia apresentar operações sensíveis, torna-se necessário conceder que alma e 

corpo unem-se como forma e matéria para constituir a substância que é o homem. 

 Atestada a união natural que é primeira premissa do argumento antropológico em favor 

da tabula rasa, resta explicar a direção e o aspecto em que se dão a dependência entre corpo e 

alma. Tomás exclui a hipótese de que a alma, que determina que o homem seja dotado de uma 

capacidade intelectiva, esteja unida a um corpo por causa do corpo, isto é, em virtude de uma 

função que ela exerce com respeito ao corpo. A única explicação oferecida por Tomás para essa 

                                                 
35 "Sentire vero, et consequentes operationes animae sensitivae, manifeste accidunt cum aliqua corporis 

immutatione; sicut in videndo immutatur pupilla per speciem coloris; et idem apparet in aliis." Summa 

Theologiae q. 75 a.3 co. 
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exclusão é o fato de que a alma está para o corpo como a forma está para a matéria, sem 

esclarecer porque não se pode afirmar que a primeira esteja unida à segunda visando a exercer 

uma função para ela. No entanto, no artigo 15 das Questões disputadas sobre a alma, Tomás 

indica que isso se deve ao fato de que a alma é mais nobre que o corpo:  

Do mesmo modo, não se pode dizer que a alma se une a seu corpo para o bem da 

alma; pois a alma não existe por causa do corpo, mas ao invés disso, o corpo existe 

pelo bem da alma, já que a alma é mais nobre que o corpo.36  

 Desse modo, a direção em que se dá a dependência que explica a união entre corpo e 

alma intelectiva dependeria de três teses: eles se unem como matéria e forma; a forma é mais 

nobre que a matéria; e o que é mais nobre não existe por causa do que é menos nobre. A primeira 

tese decorre do modo como foi justificado o caráter natural da união entre alma intelectiva e 

corpo. A segunda tese é explicada por Tomás em virtude de a forma estar para a matéria como 

o ato está para a potência, ou seja, a forma é mais nobre que a matéria no sentido em que ela é 

responsável por tornar a matéria matéria de um algo determinado, do modo como uma certa 

proporção de constituintes materiais é tornada a matéria de um homem em virtude da forma 

substancial do ser humano37. A terceira tese, por sua vez, parece seguir-se da segunda em virtude 

do gênero de prioridade de um ato em relação à respectiva potência. Se é por meio da forma 

que algo está em ato, afirmar que a forma se une à matéria por causa dessa última equivaleria a 

dizer que algo tem efetivamente um certo conjunto de propriedades para poder ter essas 

propriedades. Assim, por exemplo, supondo que apenas corpos duros possam ser cortantes, um 

serrote seria cortante para ser duro, ao invés de ser duro para ser cortante. Em suma, Tomás 

considera que a alma não pode estar unida a um corpo por causa do último porque seria um 

contra-senso sustentar uma prioridade teleológica da potência de ser algo sobre o ser algo. Dito 

de outro modo, uma vez que a forma na matéria é a perfeição de um sujeito, e a perfeição de 

um sujeito é em algum nível seu fim, a matéria que constitui um sujeito deve ter a forma a que 

está unida como fim, exercendo uma função com vista a ela ou ao sujeito constituído por ela. 

Assim, segue-se do modo de união natural entre corpo e alma que o primeiro mantenha uma 

relação teleológica com relação à segunda. 

 Resta determinar se a alma intelectiva depende do corpo, isto é, se o corpo exerce uma 

função para a alma, quanto ao existir ou quanto ao operar. A primeira hipótese é excluída com 

base na prova da subsistência da alma intelectiva independentemente do corpo. Embora a prova 

da subsistência da alma intelectiva não se encontre sob o escopo desta tese, não é difícil notar 

                                                 
36 "Similiter etiam non potest dari quod propter corpus: non enim anima est propter corpus, sed corpus magis 

propter animam, cum anima sit nobilior corpore." Q. d. De Anima, q. 15 co. 

37 "Forma autem nobilior est materia: cum sit perfectio et actus eius." “Porém a forma é mais nobre que a 

matéria: pois é sua perfeição e ato.” Contra Gentiles lib. 2 cap. 40 n. 6. 
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que se trata de um pressuposto teoricamente robusto cuja justificação é duvidosa. 

 O passo seguinte consiste em concluir, por exclusão, que a alma depende do corpo no 

que diz respeito à sua operação própria. Mas por que sua operação própria e não qualquer outra 

operação? Porque aqui se trata de explicar a razão de o corpo estar unido à alma intelectiva, que 

só pode ser especificada por meio da capacidade operativa que se segue da sua essência 

enquanto tal. A operação da alma intelectiva, considerada enquanto alma intelectiva, é a 

intelecção, o que faz com que ela deva depender do corpo com respeito a essa operação, e não 

com respeito a qualquer outra operação que porventura confira ao sujeito, como a nutrição ou 

o crescimento. É preciso, ainda, mostrar que o corpo exerce uma função para a intelecção por 

meio das potências sensíveis, e não por meio de qualquer outra potência dependente do corpo. 

Talvez pudéssemos dizer que uma vez que a intelecção é uma operação cognitiva, uma outra 

operação só pode ser útil para ela caso seja também uma operação cognitiva, como o sentido o 

é. Nesse caso, seria preciso sustentar que os sentidos são a única operação cognitiva corporal. 

De todo modo, a tese do caráter natural da união entre corpo e alma, que é premissa inicial de 

todo o argumento que vimos até agora, é obtida de um modo que acaba por implicar 

automaticamente que quem exerce uma função para o intelecto são os sentidos. Isso porque não 

é qualquer corpo que se prova estar unido à alma, mas um corpo sensível. Por isso, ao se 

identificar uma função que o corpo desempenhe em relação à alma, é preciso que os sentidos 

exerçam essa função. 

 Para que se complete o argumento, Tomás critica duas possíveis respostas que Platão e 

Avicena, agora tomados em suas posições distintivas, poderiam dar ao problema de encontrar 

uma razão suficiente para a união natural do corpo com a alma intelectiva. Da perspectiva 

platônica a razão suficiente para essa união seria o estímulo dos sentidos para a intelecção – 

mas a defesa do inatismo que acompanha essa posição depende de que esse estímulo só seja 

necessário para a alma intelectiva em razão de sua união ao corpo. Assim, esse estímulo não 

seria uma razão para a união, mas um de seus efeitos colaterais inevitáveis:  

(...) e assim, o sentido não seria de proveito para a alma intelectiva senão retirando 

impedimento que provém a alma a partir da união com o corpo. Resta, portanto, que 

se encontre qual seja a causa da união da alma ao corpo.38 
 Da perspectiva de Avicena, uma razão similar seria apresentada, mas sem a companhia 

inconveniente da postulação de uma presença inata de espécies inteligíveis, o que permitiria 

explicar a intermitência do ato de conhecer sem precisar propor uma obstrução para a operação 

                                                 
38 "(...)et sic sensus non proficerent animae intellectivae nisi ad tollendum impedimentum quod animae provenit 

ex corporis unione. Remanet igitur quaerendum quae sit causa unionis animae ad corpus."  Summae 

Theologiae I q. 84 a. 4 co. 
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intelectual. Isso permitiria ao emantismo explicar a relação teleológica entre corpo e alma sem 

a incoerência do platonismo. Mas, para Tomás, nessa hipótese emanantista, qualquer estímulo 

para voltar-se ao intelecto deveria ser suficiente para que qualquer espécie inteligível fosse 

recebida, ou seja, caso a sensação não fornecesse uma contribuição cognitiva para a constituição 

de uma representação intelectual, a sensação de vermelho poderia estimular o intelecto a receber 

a pensar na nota dó. É neste ponto que Tomás introduz o argumento do cego, para ilustrar que 

a consequência da posição rival é incompatível com a experiência de modo perfeitamente 

análogo ao que vimos na seção anterior: 

Porque se está na natureza da alma que intelija por meio de species emanadas a partir 

do intelecto agente, seguir-se-ia que em qualquer ocasião a alma poderia converter-se 

a esse intelecto, seja por inclinação de sua natureza, seja excitada por outro sentido, 

para receber species das coisas sensíveis cujo sentido correspondente não tivesse. E 

assim um cego nato poderia ter conhecimento sobre as cores, o que é manifestamente 

falso.39 
 

1. 4. Conclusão. 

 Em última instância, Tomás não é capaz de apresentar uma demonstração decisiva da 

dependência do intelecto em relação aos sentidos. Um de seus argumentos não é geral o 

suficiente para esse fim, ou seja, não garante que toda a operação do intelecto dependa da 

sensação. O outro argumento mobiliza uma pesada artilharia conceitual, concernente à natureza 

da união entre corpo e alma no homem, apenas para se ver dependente do primeiro. A princípio, 

isso poderia apresentar drásticas consequências para a filosofia de Tomás. Caso o intelecto 

talvez não abstraia todas as suas representações a partir da sensação, então talvez seja capaz, 

por meio de algumas ideias inatas, de inteligir as quididades das coisas não-sensíveis. Isso 

minaria a caracterização do objeto próprio do intelecto, e, consequentemente, a caracterização 

da natureza do próprio intelecto humano. Quanto à necessidade de postular um processo de 

abstração, ela não é inteiramente afetada. O argumento do cego comprova que tudo que é dado 

na sensibilidade é suscetível de abstração, de modo que, ao menos a respeito daquilo que é dado 

na sensibilidade, o intelecto depende dos sentidos. 

 

 

 

 

                                                 
39 "Quia si in natura animae est ut intelligat per species ab intelligentia agente effluxas, sequeretur quod 

quandoque anima possit se convertere ad intelligentiam agentem ex inclinatione suae naturae, vel etiam 

excitata per alium sensum, ut convertat se ad intelligentiam agentem ad recipiendum species sensibilium 

quórum sensum aliquis non habet. Et sic caecus natus posset habere scientiam de coloribus; quod est 

manifeste falsum."Ibidem. 
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2. Potencialidade da sensação e externalidade do objeto sensível. 

 No primeiro capítulo, verificamos até que ponto é possível defender a doutrina da tabula 

rasa baseados na argumentação de Tomás de Aquino. Com isso, concluímos que há boas razões 

para sustentar que a determinação do conteúdo representacional de nossos pensamentos 

depende daquilo que sentimos. Isso refutaria uma variedade de alternativas inatistas e 

emanantistas para explicar a aquisição e uso de representações intelectuais. Assim, teríamos um 

posicionamento acerca da relação entre pensar e sentir que afasta, ao menos até certo ponto, as 

posições que chamaremos genericamente de inatistas a partir deste ponto. Mas, até aquele 

momento, ainda não examinamos o modo pelo qual a sensação opera. Isso poderia levar à 

suspeita natural de que o resultado dos capítulos anteriores seja relativamente inócuo. Alguém 

poderia defender que a dependência estabelecida anteriormente não é incompatível com uma 

abordagem inatista ou congênere, desde que se mantenha que os próprios sentidos operam de 

maneira inata, hipótese com a qual Tomás não lida. 

 Na verdade, não interessa reconstruir uma argumentação hipotética refutando um 

“inatismo sensível”. O que importa é perguntar como é determinado o conteúdo das 

representações sensíveis. Só assim torna-se significativa a tese de que a sensação é 

indispensável para determinar o conteúdo representacional das nossas cognições intelectuais. A 

resposta de Tomás a essa pergunta é tomar a operação sensível como resultado de uma certa 

alteração produzida sobre aquele que sente, pelo sensível, aquilo que é sentido. Essa alteração 

resulta em que o sujeito da sensação, antes apenas em potência para sentir, passe a efetivamente 

sentir aquilo que produziu a alteração relevante naquele que sente.  

 Neste capítulo, esclareceremos dois elementos da posição tomista quanto ao 

funcionamento da sensação, explicando porque a sensação está em potência para a cognição de 

objetos externos. Como esse esclarecimento dependerá da possibilidade de atribuir verdade – 

ou falsidade – às sensações, passaremos a examinar, no capítulo seguinte, de que modo 

encontra-se a verdade na sensação, analisando a noção de juízo sensível. Essa análise, por sua 

vez, exigirá esclarecer o papel do sentido comum na sensação, o que será feito no capítulo 4. 

Só então, iremos nos voltar a um aspecto adicional contidos na caracterização de Tomás do 

modo como a sensação é atualizada, a saber, que o objeto sensível externo ao sujeito é causa da 

operação sensível. Em suma, aqui provaremos que o objeto da sensação é externo, mas só no 

capítulo 5 mostraremos que esse objeto externo é causa da sensação. Este capítulo será o 

primeiro passo para mostrar que o sensível externo é o único objeto da sensação, isto é, que a 

sensação deve ser explicada de acordo com um modelo realista direto. 
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2. 1. Potencialidade da sensação. 

 Algo vermelho, posto na frente do olho funcional de alguém que enxerga, num ambiente 

iluminado, faz com que esse alguém enxergue a cor vermelha distribuída segundo certas 

dimensões. Trata-se de uma descrição banal para o que ocorre quando se enxerga uma cor, mas 

que encerra todos os elementos relevantes para a explicação de como se dá a operação sensível 

do ponto de vista de Tomás: uma qualidade sensível que pressupõe uma quantidade; um sujeito 

dotado de um corpo adequado à atualização de uma potência cognitiva; e algo capaz de mediar 

a causalidade do sensível sobre aquele que sente. No que pese a banalidade da descrição, pode-

se discordar dela ou reinterpretá-la em termos de outra teoria. Seria possível, por exemplo, 

sustentar que não há uma genuína relação causal entre sensível e quem sente, ou que essa 

relação causal se dá em outro sentido, de tal modo que seja por causa da faculdade sensível que 

algo se torne sensível em ato – sem que isso implique que algo exterior se torna existente por 

causa da faculdade sensível, é importante ressaltar. Vamos nos concentrar, nesse momento, na 

posição atribuída a Empédocles, segundo o qual a presença atual dos objetos sensíveis enquanto 

partes constitutivas no próprio sujeito da sensação seria a responsável por permitir que ele 

enxergue ou tateie algo.  

 No Comentário ao De Anima, a análise dessa posição insere-se no contexto de uma 

crítica geral às diferentes possibilidades previamente concebidas de compreender o que é a 

alma. Essa crítica prepara terreno para formular uma solução alternativa que incorpora 

elementos e temas das teorias adversárias. Assim, vemos emergir da crítica a Empédocles duas 

das características básicas da sensação, a potencialidade dela em relação a seu objeto e a 

externalidade desse mesmo objeto em relação a ela. A reconstrução da posição a ser criticada, 

por sua vez, envolve um dos mais recorrentes temas da teoria tomista da intencionalidade, a 

noção de semelhança: 

(…) Empédocles e quaisquer outros que tenham sustentado que o semelhante é 

conhecido pelo semelhante sustentaram que o sentido é atualmente os próprios 

sensíveis. Pois, para que ele conheça todos os sensíveis, sustentaram que a alma 

sensível é composta, de algum modo, de todos os sensíveis, na medida em que, 

segundo eles, resolvia-se em elementos sensíveis40 

 Assim, tratar o ato cognitivo como condicionado por uma relação de semelhança é a 

raiz comum de qualquer teoria que afirme que a sensação de algo depende da presença do objeto 

sensível no sujeito. Essa é também a raiz para a posição de Platão, conforme havia sido 

esclarecido anteriormente, na abordagem inicial das teorias pré-aristotélicas que tomavam a 

                                                 
40 "Empedocles et quicumque posuerunt simile simili cognosci, posuerunt sensum esse actu ipsa sensibilia. Ut 

enim cognosceret omnia sensibilia, posuerunt animam sensitivam esse compositam quodammodo ex omnibus 

sensibilibus, inquantum constabat, secundum eos, ex elementis sensibilium." Sententia Libri De anima, lib. 2, 

lectio 10. 



36 

 

alma como constituída dos elementos mais fundamentais da realidade: 

E a razão disso era que, como dito, o semelhante é conhecido pelo semelhante. Daí, 

se a alma fosse conhecer tudo, e se o mesmo e o diverso são princípios de tudo, 

[Platão] sustentava que a alma é composta desses dois princípios (...)41 
 Em ambas as teorias, a presença do objeto na composição do sujeito é compreendida de 

modo ontologicamente forte, isto é, a alma que conhece o fogo é literalmente fogo, segundo o 

mesmo modo de existência pelo qual o fogo que queima existe. A variação entre os diferentes 

pontos de vista sobre quais princípios compõem a alma dever-se-ia aos diferentes princípios 

ontológicos que são postos na realidade. A própria teoria aristotélica da cognição, como 

veremos posteriormente, aceita a necessidade do lema que propõe que há uma relação de 

semelhança entre cognoscente e objeto cognoscível. Mas, graças à distinção entre ser real ou 

natural e ser intencional, essa semelhança não implica a presença real do objeto no sujeito. Com 

isso, não é necessário postular uma homogeneidade ontológica entre o sujeito cognoscente e 

seu objeto. Por enquanto, porém, uma vez que estamos interessados em primeiro lugar com a 

potencialidade da sensação, basta que tenhamos em mãos uma conseqüência mais fraca da 

aplicação da noção de semelhança à maneira de Platão ou Empédocles. Trata-se da presença 

atual do objeto no sujeito, sem que entremos ainda na questão do modo de ser segundo o qual 

essa presença se atualiza, até porque essa questão mal se coloca para os filósofos pré-

aristotélicos, tal como suas teorias são reconstruídas. É nesse sentido mais neutro que a posição 

de Empédocles é apresentada, na passagem acima mencionada, momento em que essa posição 

serve de escada para a obtenção da potencialidade da cognição sensível. Com isso, não 

comparecem nesse contexto argumentos que critiquem Empédocles do ponto de vista da 

presença, sustentada por ele, dos objetos sensíveis no sujeito segundo um modo de ser natural. 

 Esse é o caso de uma das críticas feita no artigo 2 da questão 84 da Suma Teológica. 

De acordo com ela, ao propor que a presença real de certos elementos na alma é responsável 

por fazer com que esses elementos sejam conhecidos por ela, o materialismo que decorre de 

uma aplicação indevida da noção de semelhança implica uma conseqüência inadmissível: 

Em segundo lugar, se fosse preciso que a coisa conhecida existisse materialmente no 

sujeito, não haveria nenhuma razão pela qual a coisa que subsiste materialmente fora 

da alma carecesse de cognição.42 
 É absurdo conceder que qualquer entidade inanimada é capaz de cognição, ou melhor, 

que qualquer coisa é viva na medida em que opera cognitivamente. Por isso, a presença real do 

                                                 
41 "Et ratio huius erat, sicut dictum est, simile cognoscitur simili: unde si anima cognosceret omnia, et idem et 

diversum sunt principia, ponebat animam esse ex istis duobus compositam(...)" Sententia Libri De anima, lib. 

1, l. 4. 

42 "Secundo quia, si oporteret rem cognitam materialiter in cognoscente existere, nulla ratio esset quare res 

quae materialiter extra animam subsistunt, cognitione carerent, puta, si anima igne cognoscit ignem, et ignis 

etiam qui est extra animam, ignem cognosceret." Summa Theologiae I, q. 84, a. 2. 
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objeto cognoscível no sujeito não pode ser responsável por este ter cognição daquele, já que 

alguns dos objetos cognoscíveis são inanimados. Caso contrário, bastaria ser feito de algum 

tipo de coisa para ter cognição desse algo material. 

 Na verdade, há dois problemas nesse argumento. Em primeiro lugar, alguma teoria 

poderia requerer a presença real das coisas cognoscíveis no sujeito apenas como condição 

necessária, mas não suficiente da cognição. Assim, o resultado absurdo de que qualquer coisa 

material seja sujeito cognoscente seria evitado pelo acréscimo de condições para contar como 

esse tipo de sujeito. Em segundo lugar, esse resultado só se seguiria caso se suponha que as 

coisas externas são os objetos cognoscíveis. Caso se suponha que as próprias representações 

mentais são objetos cognoscíveis que devem estar presentes na sensação, tomada em si mesma, 

então não se segue de modo algum que as coisas inanimadas tenham cognição, já que elas não 

têm ideias. Independentemente de essas restrições não se aplicarem a Empédocles, elas fazem 

com que esse não possa ser um argumento geral em prol da potencialidade da sensação. 

 Para chegar à potencialidade da sensação em relação ao seu objeto independentemente 

da constituição ontológica específica do sujeito cognoscente, Tomás é obrigado a recorrer a um 

outro gênero de argumento. Embora esse argumento também se destine a Empédocles, a posição 

que é então atribuída a ele é formulada de um modo mais geral, em que a presença atual do 

objeto na constituição do sujeito não se manifesta sob a forma de um materialismo, sendo 

compatível inclusive com a posição de Platão. Nessa ocasião, duas objeções são apresentadas 

contra a posição dos pré-aristotélicos, mas nos deteremos em apenas uma delas: 

Seguem-se duas coisas dessa posição. (…) Em segundo lugar, segue-se que, como o 

sentido pode sentir na presença do sensível, se os sensíveis em ato estão na sensação, 

devido à sua composição, segue-se que os sentidos podem sentir sem os sensíveis 

exteriores. Ambas são falsas. (…) Como essas dúvidas não podem ser solucionadas 

se o sentido tem os sensíveis em ato, como sustentado pelos antigos, conclui-se ser 

manifesto que a alma sensível não é os sentidos em ato, mas apenas em potência.43 

 O sentido é potencial em relação a seu objeto na medida em que sua atualidade depende 

da presença de uma coisa externa, isto é, a sensação não é um fenômeno espontâneo que pode 

se dar em quaisquer circunstâncias, mas só se dá quando alguma coisa externa ao sujeito está 

apropriadamente disponível, por exemplo, só se enxerga alguma cor, em situações normais, 

quando algo é posto diante dos olhos num ambiente iluminado. Claro está que não se pode 

aceitar ainda que essa coisa fora do sujeito, de cuja presença depende a sensação, seja o objeto 

dessa operação, já que não estabelecemos a externalidade do objeto sensível. 

                                                 
43 Duo ergo ad hanc positionem consequebantur(...) Secundum est, quod cum sensus sentire possit praesentibus 

sensibilibus, si sensibilia actu sunt in sensu, utpote ex eis composito, sequitur quod sensus possit sentire sine 

exterioribus sensibilibus. Utrumque autem horum est falsum.(...) Quia igitur hae dubitationes per se solvi 

non possunt, si sensus habet sensibilia in actu, ut antiqui posuerunt, concludit tamquam manifestum, quod 

anima sensitiva non est actu sensibilis, sed potentia tantum." Sententia Libri De anima, lib. 2, lectio 10. 
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Consequentemente, tampouco podemos ainda afirmar que a sensação é causada a partir da ação 

de seu objeto sobre ela. Porém, isso não é necessário para que se conclua pela potencialidade 

da sensação, pois basta que seja necessário algum estímulo externo determinando a atualidade 

da sensação para que ela não possa ser tomada como atual por si mesma. Isso interdita, 

consequentemente, a presença atual do objeto sensível na sensibilidade tomada em si mesma, 

pois, caso ela contivesse por si mesma atualmente o sensível, não precisaria de mais nada para 

passar a estar em ato com respeito a ele. Em certa medida, há um paralelismo entre esse 

argumento em prol da potencialidade da sensação e o argumento do cego. Como vimos, de 

acordo com o último, não há cognição intelectual inata pois seu conteúdo é, ao menos em parte, 

determinado pelo conteúdo das sensações. Essa relação de determinação seria evidenciada pela 

correlação entre a posse de conceitos a respeito de algo e sensações a respeito de algo. Com 

isso, a relação regular e sistemática entre, por exemplo, ver uma cor e pensar a respeito dela, 

generalizada apropriadamente para outros casos, sustentaria a tese de que a intelecção depende 

da sensação. Do mesmo modo, o presente argumento parte da constatação de que só ocorre 

sensação dada a presença de uma determinada coisa externa e conclui que a atualidade da 

sensação depende de algo externo a ela, a coisa sem a qual ela não se atualiza. Isso significa 

que ela é potencial com relação a seu objeto, tomada em si mesma. 

 Isso ainda não é suficiente para caracterizar o objeto sensível, mas antes diz respeito ao 

sujeito que sente. Em princípio, o objeto sensível poderia ser uma afecção ou modificação 

intrínseca ao sujeito, que só é suscitada por algo externo, o qual não é visado enquanto conteúdo 

representacional. Nesse caso, as sensações não seriam capazes de representar nada de externo, 

ou deveriam representar algum conteúdo internalizado em primeiro lugar. Não se trata de 

discutir o status ontológico das qualidades sensíveis que são percebidas, isto é, não precisamos 

determinar se as qualidades sensíveis existem na realidade por si próprias tal como 

representadas, ou se dependem em alguma medida do efeito que podem produzir num sujeito 

cognoscente. O mínimo necessário para caracterizar o objeto da sensação, neste ponto, é saber 

se ele existe dentro ou fora do sujeito.  

 

2. 2. A externalidade do objeto sensível. 

 A tese de que o objeto da sensação é externo não costuma receber atenção 

pormenorizada na literatura secundária. É uma tese tão básica que usualmente aparece como 

pressuposto assumido, mas não problematizado por Tomás. Num artigo inteiramente dedicado 

à teoria da sensação, Van Riet, por exemplo, inclui no "grupo de fatos que santo Tomás toma 

como dados do problema da sensação externa" que a sensação "apreende o objeto externo, ou 
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o objeto como objeto, e não uma modificação qualquer do sujeito cognoscente."44 Pasnau chega 

ao ponto de afirmar que "por definição, Aquino concebe os objetos sensíveis como externos"45, 

reconhecendo um caráter inteiramente não justificado e mesmo dogmático à tese da 

externalidade do objeto sensível. 

 Decerto, Tomás não considerava o caráter externo do objeto sensível um dos pontos 

mais questionáveis no que diz respeito à sensação. Além disso, o pano de fundo realista não 

problematizado no qual se constrói sua teoria da sensação talvez não estimule os comentadores 

a encontrar uma razão que embase o caráter externo do objeto sensível: assim como não se 

coloca a questão da existência do mundo externo, não caberia uma investigação acerca da raiz 

da externalidade do objeto sensível. No entanto, tentaremos mostrar que, a despeito disso, seu 

quadro conceitual apresenta recursos para argumentar em prol do caráter externo do objeto 

sensível, sem aceita-lo como um fato bruto ou trivial da experiência, ao mesmo tempo em que 

parte do princípio de que existem coisas externas ao sujeito que sente. Para isso, 

apresentaremos, em primeiro lugar, dois argumentos introduzidos para dar conta da distinção 

entre sensação e intelecção, que reside em parte justamente no contraste entre a externalidade 

do objeto da primeira e, de certo modo, na internalidade do objeto da segunda. O primeiro 

recorre ao caráter involuntário da sensação: 

Os sensíveis que são ativos com respeito às operações sensíveis, como o visível e o 

audível, e outros desse tipo, existem fora da alma. A causa disso é que a sensação em 

ato é acerca dos singulares, que existem fora da alma, mas a ciência é dos universais 

que de algum modo existem na alma. A partir disso, fica claro que aquele que possui 

ciência não precisa procurar seus objetos fora, mas os têm em si; donde pode 

considera-los quando queira, a não ser que seja acidentalmente impedido. Mas, não 

pode sentir algo quando queira, pois não possui os sensíveis em si, mas é preciso que 

se apresentem a ele de fora.46 
 De acordo com ele, enquanto pensar é uma atividade voluntária, na medida em que 

posso pensar num cachorro independentemente do que se passe fora de mim numa certa 

ocasião, a sensação, ou ao menos uma família de cognições sensíveis, não é capaz de sentir algo 

que não esteja diante de si, não sendo por isso voluntária. A explicação desse fenômeno não 

seria compatível com a internalidade do objeto sensível, pois essa dispensaria a necessidade da 

presença de um objeto externo de cognição para que a sensação se atualize, fazendo com que a 

atualidade da sensação pudesse se dar por meio de uma mera iniciativa do sujeito. Assim, a 

                                                 
44 Van Riet, 1953. p. 376-377. 
45 Pasnau, 2002. p. 187. 

46  Sensibilia enim quae sunt activa operationis sensitivae, scilicet visibile et audibile, et alia huiusmodi, sunt 

extra animam. Cuius causa est, quia sensus secundum actum, sunt singularium quae sunt extra animam, sed 

scientia est universalium quae quodammodo sunt in anima. Ex quo patet, quod ille qui iam habet scientiam, non 

oportet quod quaerat extra sua obiecta, sed habet ea in se; unde potest considerare ea cum vult, nisi forte per 

accidens impediatur. Sed sentire non potest aliquis cum vult; quia sensibilia non habet in se, sed oportet quod 

adsint ei extra."  Sententia Libri De anima, lib. 2, lectio 12. 
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involuntariedade da sensação não é, obviamente, a razão pela qual seus objetos são externos, 

mas é ao menos uma evidência consequente dessa externalidade, contribuindo para explicar um 

fenômeno que não seria compreensível de outro modo.  

 Anthony Kenny usa um argumento similar a esse para estabelecer outra característica 

da sensação, a saber, que ela se atualiza em virtude de uma modificação causada no sujeito pelo 

seu objeto. A involuntariedade da sensação indicaria a ausência de uma capacidade intrínseca à 

sensação de atualizar suas operações, pois, caso fôssemos de algum modo a causa que determina 

qual objeto é sentido, poderíamos senti-lo em qualquer situação, ao nosso bel-prazer47. Se o 

poder de produzir ativamente sensações não está em nós, então a sensação deve ser produzida 

pelo poder de algo fora de nós. Kenny não indica base textual na obra de Tomás para seu 

argumento, o que poderia sugerir alguma outra inspiração para ele. Sua versão do argumento 

que parte da involuntariedade da sensação parece se aproximar mais de elementos do argumento 

cartesiano em prol de uma certa passividade da sensação, na Sexta Meditação, do que do 

argumento tomista que examinamos acima.48 Nessa condição, o argumento de Kenny é 

incompleto, pois ignora a necessidade de uma premissa adicional, segundo a qual todas as 

potências ativas da alma sejam conscientes ou estejam ao alcance da vontade. Não é claro se 

Tomás aceitaria essa premissa ou não, mas o processo de conhecimento envolverá tantas etapas 

que talvez seja difícil sustentar que cada uma delas seja ativa ou deliberadamente controlada. 

Além disso, como veremos posteriormente, parece haver apenas um nível limitado de reflexão 

nas operações cognitivas pré-predicativas ou sensíveis, o que poderia depor em alguma medida 

contra o nível de consciência com a qual essas operações são executadas. 

 No entanto, que diferença há entre a versão tomista do argumento da involuntariedade 

da sensação e o argumento que concluía apenas pela potencialidade da sensação? Em ambos, a 

necessidade da presença de algo externo para que a sensação se concretize leva a que se recuse 

a presença em ato do sensível na sensação, tomada em si mesma. Aqui, a necessidade da 

presença externa de algo simplesmente é confirmada por outro indício, o caráter involuntário 

da sensação. Com isso, um ato de sensação, como indicado no argumento em prol da 

                                                 
47“Um sentido é um poder para sofrer, e não iniciar, mudança. Tomás De Aquino tem em mente que os sentidos 

não operam voluntariamente: nós não podemos evitar ver o que está logo à vista, ou ouvir o barulho da festa na 

porta ao lado, ou degustar o nauseante remédio que desce goela abaixo, ou cheirar os odores rústicos ao longo de 

uma caminhada na fazenda.” Kenny, 1993. p. 34.  

48 “E por certo, considerando as ideias de todas essas qualidades que se apresentavam ao meu pensamento, e as 

quais eram as únicas que eu sentia própria e imediatamente, não era sem razão que eu acreditava sentir coisas 

inteiramente diferentes de meu pensamento, a saber, corpos de onde procediam essas ideias. Pois eu 

experimentava que elas se apresentavam ao meu pensamento sem que meu consentimento fosse requerido para 

tanto, de sorte que não podia sentir objeto algum, por mais vontade que tivesse, se ele não se encontrasse presente 

ao órgão de algum dos meus sentidos; e não estava de maneira nenhuma em meu poder não o sentir quando ele aí 

estivesse presente.” René Descartes. Meditações Metafísicas, Sexta Meditação. CSM II, 52; AT VII, 75. 
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potencialidade da sensação, dependeria da presença atual de algo externo. Ora, mas dadas as 

limitações apontadas no argumento anterior, por que aqui seríamos capazes de concluir pela 

externalidade do objeto sensível, ou seja, por que dever-se-ia aceitar que o algo externo de cuja 

presença depende a sensação se identifique com o objeto sensível? Na verdade, parece que este 

segundo argumento apenas radicaliza a conclusão do argumento anterior. Não é só a presença 

do objeto sensível na constituição ontológica da sensação tomada em si mesma que entra em 

conflito com fenômenos observados incontroversos. Esses fenômenos também são 

incompatíveis com uma presença ocasional, enquanto objeto, do sensível na sensação. Em 

outras palavras, o verde que é visto, enquanto é visto, além de não poder ser um constituinte da 

faculdade pela qual se vê, tampouco pode existir nela circunstancialmente, ao menos não na 

medida em que é objeto da visão.  

 Porém, este argumento sofre das mesmas limitações do argumento que visava à 

potencialidade da sensação, ou seja, tampouco ele é suficiente para que concluamos pela 

externalidade do objeto sensível. Também aqui, alguém poderia dizer que o objeto sensível é 

visado pela sensação enquanto está no sujeito, mas é preciso que essa presença seja despertada 

ou causada por algo externo. Isso seria suficiente para explicar tanto a necessidade da presença 

de algo externo à potência sensível para que haja sensação em ato, quanto a involuntariedade 

da sensação. Nesse caso, ou bem esse algo externo poderia ser um objeto secundário de 

cognição, isto é, a cor na coisa externa seria objeto sensível na medida em que essa cor fosse, 

de algum modo, objeto no interior da potência cognitiva sensível; ou a afecção interna poderia 

ser o único objeto visado na sensação, em prejuízo de algo externo, de modo que o objeto da 

sensação de verde não existiria na coisa externa que causa essa sensação, por hipótese. Pode-se 

excluir a primeira alternativa por considerações de economia, como faremos no capítulo 5 e a 

segunda por meio de argumentos que partem da falibilidade que caracteriza todo tipo de 

candidato a representação cognitiva. Trataremos, no restante deste capítulo, do segundo 

conjunto de argumentos, pois eles excluem a alternativa mais extrema de acordo com a qual 

não haveria um objeto externo da sensação, ou melhor, segundo a qual um objeto sensível 

interno seria suficiente para que a sensação estivesse atualizada, sem que fosse necessária a 

comparação com um objeto externo e independente. Em última instância, essa linha 

argumentativa espelha, para o caso da sensação, um dos argumentos em prol da tese de que 

species inteligíveis não são o objeto primário de cognição, no artigo 2 da questão 85 da Suma 

Teológica. Nesse artigo, Tomás sustenta que a tese de que representações intelectuais sejam 

objeto primário de cognição é incompatível com o princípio de não-contradição, pois implica 

que não haja falsidade na cognição intelectual. Isso, por sua vez, entraria em conflito com o 



42 

 

fato de que, de duas predicações contraditórias, se uma é verdadeira a outra é falsa. É a polêmica 

instalada na gradação teórica que vai do representacionalismo até o realismo direto que está em 

questão em ambos os contextos.  

 Assim como o argumento anterior, o presente se insere numa discussão acerca da 

distinção entre sensação e intelecção. Aí, a identificação entre esses dois modos de cognição é 

apresentada como uma consequência da concepção de semelhança que está em jogo nas teorias 

pré-aristotélicas, de cuja crítica emergiu a potencialidade da sensação com respeito a seu objeto. 

Nessa aplicação da noção de semelhança, quer do ponto de vista do materialismo de 

Empédocles, quer do ponto de vista de Platão, a presença atual do objeto cognoscível no próprio 

sujeito era requerida para a cognição desse objeto. Se antes essa compreensão da noção de 

semelhança era problemática por entrar em conflito com a intermitência e involuntariedade da 

sensação, no capítulo 4 do Livro III do Comentário ao De anima, o mau uso da noção de 

semelhança gera constrangimentos para explicar outro fenômeno que caracteriza a capacidade 

de ter cognição acerca de algo, a saber, a capacidade de errar: 

Portanto, [Aristóteles] diz em primeiro lugar que os filósofos que assinalaram ser 

causa da cognição a similitude entre cognoscente e cognoscido deveriam assinalar 

alguma causa também para o engano; pois o engano parece mais próprio dos animais 

que a cognição, segundo a condição de sua natureza. (…) E essa razão é eficaz contra 

os antigos filósofos que sustentavam que a cognição ineria na alma a partir da natureza 

dela, como se a alma, por ser constituída a partir dos princípios, não só estivesse em 

potência para os cognoscíveis, mas estivesse em ato cognoscente.49 

 Caso se considere que o semelhante é conhecido pelo semelhante na medida em que a 

presença de um princípio na alma é suficiente para dar a conhecer esse princípio fora da alma, 

então todo ato cognitivo será infalivelmente verdadeiro. Nessa hipótese, não poderia ser o caso 

de o vermelho estar na sensação sem que um vermelho externo fosse dado a conhecer. Do 

mesmo modo, caso um ato de ver o verde consistisse na presença atual do verde que é visto 

naquele que vê, ver o verde sempre seria verdadeiro, isto é, não poderia haver um ato de ver o 

verde tal que nada de verde estivesse de fato sendo visto. Desse modo, caso o objeto sensível 

fosse exclusivamente interno, de tal maneira que sentir algo se concretizasse inteiramente com 

a presença de um objeto sensível na sensação, qualquer ato sensível estaria sendo bem sucedido 

em apresentar um objeto, pois não haveria nenhum parâmetro de correção independente do 

próprio sujeito cognoscente e seu ato sensível. Esse último problema não necessariamente se 

                                                 
49 "Dicit ergo primo, quod philosophi assignantes causam cognitionis esse similitudinem cognoscentis ad 

cognitum, debuerunt assignare aliquam causam etiam deceptionis; quia deceptio videtur esse magis propria 

animalibus quam cognitio secundum conditionem suae naturae (...)Et haec quidem ratio efficax est contra 

antiquos philosophos, qui ponebant cognitionem inesse animae ex sui natura, quasi anima ex hoc quod 

constituta est ex principiis, habeat quod non solum sit in potentia ad cognoscibilia, sed quod sit actu 

cognoscens.". Sententia Libri De anima, lib. 3, l. 4. 
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põe na hipótese de que se conceda a algo externo um status indireto de objeto cognitivo, 

comparado ao qual a sensação de um sensível interno poderia ser incorreta. Por isso, Tomás 

precisaria apresentar um argumento diferente para lidar com aqueles que explicam o erro como 

um descompasso entre o sensível presente na sensação e o sensível externo com o qual ela entra 

em contato. 

 Convém agora entender porque a total infalibilidade da sensação seria um resultado 

inconveniente depondo contra a tese de que o objeto sensível é exclusivamente interno à 

sensação. Afinal, poderia parecer, à primeira vista, inteiramente razoável que tomássemos toda 

sensação como correta, ao menos na medida em que ela consiste em apresentar ao sujeito uma 

propriedade sensível, de modo que a visão de azul apresentaria infalivelmente a cor azul àquele 

que sente, ainda que essa cor não estivesse instanciada em nada real presente diante e fora do 

sujeito. De fato, assumir esse resultado é uma das estratégias possíveis para quem queira afirmar 

que a sensação contém em si atualmente seu objeto: 

Pode-se, porém, responder a isso de dois modos. De um modo, enquanto é dito que 

antigos filósofos não acreditavam haver qualquer engano. Sustentavam, assim, que 

tudo o que parece é verdadeiro, como dito acima. E, assim, não precisavam assinalar 

uma causa para o engano.50 
 A outra das estratégias possíveis consiste em explicar a ocorrência de falsidade como 

um eventual descompasso entre o sensível que existe na faculdade sensíve e o sensível que se 

apresenta a ela de fora, o que diz respeito à controvérsia entre realismo direto e 

representacionalismo. Aqui, nos interessa a posição que defende o caráter interno do sensível 

concedendo a infalibilidade da sensação. A inconveniência de conceder que a sensação possa 

ser completamente infalível, por sua vez, é estabelecida por meio da incompatibilidade entre 

essa tese e alguns fenômenos associados à sensação, caso se deseje assumir seu valor cognitivo. 

Para mostrar essa incompatibilidade, são apresentadas diversas razões nas lições 14 e 15 do 

livro IV do Comentário à Metafísica, ao qual a passagem cujos trechos citamos faz referência, 

assim como o faz o artigo 2 da questão 85. O livro IV contém a célebre bateria de argumentos 

em favor do princípio de não-contradição, enquanto aplicado a predicações, mas também 

reserva um espaço para o exame crítico da tese de que toda aparência é verdadeira, o que faria 

com que fosse possível sensações divergentes serem igualmente verdadeiras. Assim, seria 

possível que ver o verde fosse tão verdadeiro quanto ver o vermelho, ainda que ambas as visões 

se dessem na presença de um mesmo algo. A hipótese que é objeto de exame e recusa, portanto, 

é que sensações divergentes, como as que eu e um daltônico ou um alucinado temos ao sermos 

                                                 
50 "Potest autem ad hoc dupliciter responderi. Uno modo, ut dicatur, quod antiqui philosophi non credebant 

aliquam deceptionem esse. Ponebant enim quod omnia quae videntur, sunt vera ut supra dictum est. Et ideo 

non oportebat, quod assignarent causam deceptionis." Ibidem. 
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postos diante de uma mesma coisa, sejam igualmente corretas. É importante ressaltar que não 

contestaremos a infalibilidade de sensações na medida em que se deixam exprimir, por 

exemplo, pela fórmula 'parece-me que vejo verde', ou 'parece-me que ouço um barulho agudo'. 

O objetivo dos argumentos que serão apresentados é defender que 'vejo verde' pode ser uma 

sensação falsa ou enganosa, e não que pode-se enganar quanto a 'parece-me que vejo verde'. 

Dito de outro modo, defenderemos que há uma diferença entre 'vejo o verde' e 'parece-me que 

vejo o verde'. 

 Vale notar ainda que nenhum dos oponentes declarados de Tomás parece se opor à tese 

de que há um objeto externo de cognição sensível. O que eles sustentam é que a mera presença 

do objeto sensível no interior do sujeito que sente não é apenas constitutiva do ato de sentir, 

mas também suficiente para tornar verdadeira a sensação correspondente. Como isso implica 

aceitar que toda sensação seja verdadeira, sustentar que pode haver engano na sensação serve 

para defender a imprescindível exterioridade do objeto sensível. Em outras palavras, contestar 

a exterioridade do objeto de uma sensação resultaria em afirmar que a sensação ocorre 

inteiramente graças à presença atual de um objeto interno nela, afirmação a qual conduziria por 

si só à infalibilidade da sensação. Cabe ainda notar que, em seu contexto original, a 

argumentação tem como objetivo explícito servir como um meio adicional de defender a 

potencialidade da sensação com respeito a seu objeto. De fato, ainda que estejamos agora 

interessados na externalidade do sensível, essa externalidade automaticamente implica que a 

sensação seja potencial com respeito a algo distinto de si mesma, o que por sua vez infirma a 

tese mais forte de que a presença dos sensíveis como constituintes atuais da própria natureza da 

sensação seja uma explicação para o funcionamento da sensação. Com isso, caso os argumentos 

que visam estabelecer que o objeto sensível é externo à sensação sejam bem sucedidos, eles 

podem fazer todo o serviço a que os argumentos anteriores deste capítulo se propunham. 

 

2. 3. Verdade e falsidade na sensação.  

 Alguns dos argumentos contra a identificação entre verdade e aparência, a qual 

implicaria que toda sensação fosse verdadeira, têm uma estrutura geral próxima o suficiente 

para que sejam agrupados numa mesma linha de argumentação, que aponta o risco de 

homogeneizar completamente o valor cognitivo de diferentes sensações, a partir da 

possibilidade de que sensações discrepantes fossem verdadeiras. A infalibilidade da sensação 

teria como conseqüência imediata não apenas que ver o verde e ver o vermelho na presença de 

um mesmo algo seriam simultaneamente verdadeiras, mas também que quaisquer duas 

sensações, independentemente de quais fossem seus objetos e em quais circunstâncias 
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ocorressem, seriam igualmente verdadeiras. Num desses argumentos, aquela consequência 

indesejável é examinada criticamente por meio de fenômenos dizendo respeito às diferentes 

avaliações sobre: o tamanho de algo, de acordo com a distância a que ele se encontre do sujeito 

que sente; a cor de algo, também de acordo com a distância; o sabor de algo, de acordo com a 

saúde ou doença do sujeito; o peso de algo, de acordo com a força de quem tenta levanta-lo; e 

as ações de um sujeito, de acordo com o que lhe aparece quando está sonhando e quando está 

acordado. Segundo Tomás, caso todas as sensações discrepantes pudessem ser igualmente 

verdadeiras, então, do mesmo modo, não seria possível, por exemplo, distinguir entre o valor 

cognitivo da percepção do tamanho de algo próximo e da percepção de algo distante: 

É digno de admiração se alguém questiona, ou duvida como diz outro texto, se 

magnitudes são tais quais parecem à distância, ou tais quais parecem de perto. Pois, é 

como que verdadeiro per se que o sentido julga magnitudes que estão perto tais como 

são, mas julga as distantes menores do que são, pois o que aparece à distância parece 

menor, como é provado na perspectiva.51 
 Esse exemplo poderia ser problemático, pois a referência à distância a que se encontra 

aquilo cujo tamanho está sendo visto parece pressupor a externalidade do objeto sensível, que 

desejamos em última instância estabelecer. De todo modo, mais adiante, Tomás extrai outra das 

consequências dignas de nota implicadas pela identificação entre verdade e aparência, a saber, 

que uma sensação não seria mais confiável que outra nem mesmo no que diz respeito aos 

objetos que caracterizam cada um dos sentidos. Assim, na medida em que se pode dizer, de 

certa maneira, que vemos a doçura de algo branco como o açúcar, a visão desse sabor não teria 

menos autoridade que a degustação dele ao avalia-lo. Mesmo que a externalidade daquilo que 

é sentido não seja pressuposta, a infalibilidade da sensação conduziria à impossibilidade de 

determinar a qual objeto cada sentido se refere prioritariamente e por si, isto é, seu objeto 

próprio, comprometendo a distinção entre os sentidos. Isso não quer dizer que não poderíamos 

distinguir o verde do azul ou cores de sabores. O problema é que não haveria uma relação 

prioritária entre a visão e cores, distinta da relação prioritária entre paladar e gostos: a visão 

diria respeito a sabores tanto quanto o paladar diria respeito a cores. No final das contas, 

qualquer distinção de princípio entre os sentidos externos ficaria comprometida. No jargão 

escolástico, poderíamos dizer que não haveria mais sensíveis próprios, ou melhor, que todos os 

sensíveis seriam próprios a um único sentido externo englobando o que costumamos 

caracterizar como cinco sentidos externos até certo ponto irredutíveis entre si. 

 Entretanto, pode-se discordar que essa consequência absurda se seguiria da identificação 

                                                 
51 "Dignum est admirari si aliqui de hoc quaerunt, vel dubitant, secundum aliam literam, utrum magnitudines 

tales sint quales videntur a remotis, vel quales videntur a propinquis. Quasi enim per se verum est quod 

sensus propinquas magnitudines iudicat tales esse quales sunt, remotas autem minores quam sint, quia quod 

a remotiori videtur, videtur minus, ut in perspectiva probatur."  Sententia Libri Metaphysicae, lib. 4, l. 14. 
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entre verdade e aparência. Para isso bastaria recusar que haja uma acepção minimamente 

aceitável em que enxergamos a doçura de algo branco, ao menos no nível dos sentidos, sem 

apelar à capacidade de conceituar. De outro modo, poder-se-ia também encontrar um critério 

para distinguir sentidos externos entre si, bem como os vários sensíveis próprios, que não 

envolvesse nenhuma referência à capacidade de um sentido ser verdadeiro quanto a seu objeto. 

Independentemente dessas possibilidades, no entanto, por que os resultados que supostamente 

se seguem da identificação entre verdade e aparência seriam indesejáveis, supondo-se a 

infalibilidade da sensação? Alguém poderia resolver conviver com essas consequências, 

afirmando que, de fato, não vemos melhor o tamanho de algo próximo do que o de algo distante, 

ou não sentimos melhor sabores pelo paladar do que pela visão. Demócrito, por exemplo, teria 

decidido abandonar a distinção entre verdade e falsidade nos sentidos movido pela dificuldade 

em estabelecer critérios para discernir quais sensações são falsas e quais são verdadeiras. Essa 

dificuldade aparece em especial no caso de pessoas consideradas doentes que sentem, ao provar 

açúcar, o sabor amargo, ao invés de sentir o sabor doce que pessoas consideradas saudáveis 

costumam sentir. Caso o critério para dizer quem está sentindo corretamente o sabor do açúcar 

seja a sua saúde ou doença, seríamos obrigados a encontrar um critério para distinguir saúde de 

doença. Porém, um critério estatístico não seria aceitável, pois nada deveria impedir que a maior 

parte das pessoas se engane sobre algo52. 

 Tomás parece considerar que um dos problemas que torna indesejáveis aqueles 

resultados seria a “como que verdade per se” da assimetria entre os valores cognitivos de certas 

sensações. Um eventual caráter problemático dos critérios para discernir entre a verdade e a 

falsidade de sensações não nos deve levar a recusar a existência desses critérios, uma vez que 

ao menos em alguns casos é manifesto qual sensação é mais correta. Em outras palavras, ainda 

que se reconheça a ausência de critérios perfeitamente claros em todas as situações, é possível 

discernir, ao menos em princípio, uma maior ou menor correção em sensações divergentes. Ao 

usar o adjetivo 'verdadeiro' na forma comparativa (verior) nessa passagem, Tomás indica que 

se pode falar de verdade e falsidade em termos de graus: 

Similarmente, pode-se argumentar acerca das questões mencionadas. E ainda que se 

diga que eles questionam sobre esse tipo de coisa, mesmo assim não duvidam delas 

                                                 
52 “(...) em princípio, ele dispensa essa resposta [que saúde e doença pudessem ser um critério de apreensão 

correta] pelo seguinte: o juízo certo sobre a verdade não pode ser convenientemente tomado a partir do 

grande ou pequeno número de pessoas, como se fosse dito ser verdadeiro o que parece a muitos, porém falso 

o que parece a poucos (…). Mas, a saúde e a doença, assim como a sabedoria e a estultice, não parecem 

diferir a não ser segundo muitos e poucos.” "(...) in principio removet istam responsionem per hoc, quod 

iudicium certum de veritate non convenienter potest sumi ex multitudine et paucitate, ut scilicet dicatur esse 

verum quod multis videtur, falsum autem quod videtur paucis(...). Sanitas autem et aegritudo, sive sapientia 

et stultitia, non videntur differre nisi secundum multitudinem et paucitatem." Sententia Libri Metaphysicae, 

lib. 4, l. 11. 
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em mente. Daí, fica claro ser nulo o motivo pelo qual sustentavam que tudo o que 

parece é verdade. Pois, sustentavam isso porque dentre as diversas opiniões, não seria 

possível apreender qual é mais verdadeira, do modo como foi dito acima.53 
 Com isso, a dificuldade em estabelecer critérios nítidos para todas as situações pode se 

dar algumas vezes sem implicar que essa dificuldade se dará da mesma forma em qualquer 

caso. Claro está que esse argumento só serve como remédio contra quem tenha identificado 

verdade e aparência a partir de dificuldades ocasionais em encontrar um critério para distingui-

las, pois sua função é enfraquecer as exigências que esse tipo de critério deveria cumprir. Por 

isso, Tomás conta com um tipo de argumento distinto para refutar aqueles que tomam qualquer 

sensação como tendo o mesmo valor cognitivo simplesmente porque não estão, em princípio, 

dispostos a aceitar uma distinção nesses termos. Antes de examinar essa outra estratégia 

argumentativa, vejamos como o primeiro argumento contra a identificação entre verdade e 

aparência na lição 14 serve como um desdobramento natural da aceitação de que verdade e 

falsidade possam apresentar-se segundo graus na sensação.  

 A identificação entre verdade e aparência, como vimos, torna juízos sensíveis 

discrepantes igualmente verdadeiros, o que, por sua vez, significa que não há uma verdade 

determinada no nível da sensação. A variedade de sensações que podem se dar na presença de 

um mesmo algo indicaria que não há privilégio cognitivo de uma sensação sobre outra qualquer. 

Com isso, não haveria como dizer que uma determinada sensação seja verdadeira ao invés de 

outra, tornando todas as sensações igualmente falsas ou igualmente verdadeiras, o que é 

apresentado como uma das razões que conduziram Demócrito a sua posição.54 Portanto, ao 

alegar que é possível em princípio encontrar um critério de discernimento entre verdade e 

falsidade nas sensações, Tomás precisa ser capaz de apresentar alguma classe de sensações que 

seja paradigmaticamente verdadeira. Assim, sustentar a falibilidade da sensação passa por 

encontrar alguma reserva de infalibilidade na sensação, ainda que restrita. É nisso que consiste 

o primeiro argumento da lição 14:  

(...) nenhum sentido se engana sobre seu objeto próprio, assim como a visão não se 

engana sobre cores. A partir disso, fica claro que o juízo do sentido sobre o sensível 

                                                 
53 "Similiter potest argui de aliis quaestionibus praedictis. Licet enim oretenus de talibus quaerant, tamen de 

eis in mente non dubitant. Unde patet rationem, esse nullam, qua ponebant omne quod videtur esse verum. 

Hoc enim ponebant, quia diversarum opinionum non potest accipi quae verior sit, sicut supra dictum est."  

Sententia Libri Metaphysicae, lib. 4, lectio 14. 

54 “Nem se pode assinalar uma razão certa pela qual fique manifesto qual daquelas opiniões é verdadeira, ou 

qual é falsa; porque uma delas não parece ser mais verdadeira que a outra para outrem. Portanto, é preciso 

que sejam igualmente verdadeiras ou igualmente falsas. (…) Donde, não parece haver nenhuma certeza da 

verdade, para que possamos dizer que esta opinião é verdadeira e determinada contrária é falsa.” "Nec potest 

assignari ratio certa per quam fiat manifestum, quae opinionum istarum sit vera, aut quae sit falsa; quia non 

magis una earum videtur vera uni, quam alteri altera. Ergo oportet quod aequaliter sint verae, vel aequaliter 

falsae. (...)Unde nulla certitudo videtur nobis esse de veritate, ut possimus dicere, quod haec opinio 

determinate est vera et contraria determinate est falsa." Sententia Libri Metaphysicae, lib. 4, lectio 11. 
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próprio é determinado. Por isso, é preciso haver uma verdade determinada na coisa.55 

 A suposta indeterminação quanto à verdade encontrada nos sentidos não pode servir 

como argumento para identificar verdade e aparência porque há sim um tipo de situação na qual 

se pode indicar até certo ponto infalivelmente qual sensação é verdadeira, a saber, quando ela 

trata de um objeto próprio, noção que será novamente abordada ao tratarmos do sentido comum, 

no capítulo 4, e da passividade da sensação com respeito a seu objeto, no capítulo 5. Até este 

ponto, o melhor que o conjunto de argumentos que examinamos até agora pode fazer é 

dramatizar as consequências da identificação entre verdade e aparência, indicar que essa 

identificação surge de exigências abusivas quanto ao tipo de função que um critério de verdade 

deve cumprir, e mostrar o gênero de aparato conceitual requerido para evitar as raízes dessa 

posição.  

 Quanto a quem rejeita que algumas das sensações sejam verdadeiras mas outras falsas, 

sem serem movidos por dificuldades em encontrar critérios satisfatórios para identificar quais 

sensações são mais verdadeiras, Tomás reserva termos pouco generosos. Trata-se de opositores 

desavergonhados (protervenientes), ou cuja posição se deve a pura obstinação (pertinacia). No 

último caso, nenhum critério é aceito até que se encontre um argumento demonstrativo da sua 

validade, o que seria um sinal da debilidade mental dessas pessoas obstinadas: 

(...) mas isso é uma perturbação deles, isto é, uma debilidade mental de que busquem 

razões demonstrativas para aquilo de que não existe demonstração. Agora, para o 

princípio de uma demonstração não existe demonstração, isto é, não pode haver 

demonstração dele. E é fácil de acreditar nisso para eles, pois isso não é difícil de 

obter por demonstração. Pois, uma razão demonstrativa prova que nem tudo pode ser 

demonstrado, pois assim se iria ao infinito.56 
 Os obstinados, que só aceitariam critérios distinguindo verdade de falsidade na sensação 

caso eles pudessem ser demonstrados, devem conceder, em razão de sua própria mania por 

demonstrações, que há coisas que não podem ser demonstradas. No entanto, mesmo que se 

aceite, sem mais, o tradicional argumento por regresso ao infinito que defende a 

indemonstrabilidade de pelo menos alguns princípios, não é claro o quanto o argumento pode 

ser convincente para um obstinado. Uma coisa é aceitar princípios que não podem ser 

demonstrados, mas compensam isso por meio de sua auto-evidência, como os primeiros 

princípios de intelecção. Esse não é o tipo de evidência dos critérios que usamos para distinguir 

                                                 
55 "(...) nullus sensus de proprio obiecto decipitur, sicut visus non decipitur de coloribus. Ex quo patet quod 

iudicium sensus de sensibili proprio est determinatum. Unde oportet determinatam veritatem esse in rebus."  

Sententia Libri Metaphysicae, lib. 4, l. 14. 

56  (...)haec tamen est passio eorum, idest infirmitas mentis quod quaerunt rationem demonstrativam eorum 

quorum non est demonstratio. Nam principium demonstrationis non est demonstratio, idest de eo 

demonstratio esse non potest. Et hoc est eis facile ad credendum, quia non est hoc difficile sumere etiam per 

demonstrationem. Ratio enim demonstrativa probat quod non omnia demonstrari possunt, quia sic esset 

abire in infinitum." Sententia Libri Metaphysicae, lib. 4, l. 15.  
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verdade e falsidade nos sentidos. Como vimos, a legitimidade desses critérios é “como que 

verdadeira per se”, o que indica uma natural hesitação em atribuir uma autêntica verdade per 

se a eles. Eles são verdades conhecidas per se de segunda linha, mas igualmente não sujeitas a 

demonstração. A simples introdução dessa categoria não é suficiente para estabelecer que os 

critérios de distinção entre sensações verdadeiras e falsas, em particular, pertenceriam a ela. Em 

outras palavras, dentre as “como que verdades per se” talvez não estejam os referidos critérios. 

 Assim, pode não haver demonstração dos critérios que permitem discernir verdade de 

falsidade sensível por causa da falta de investigação eficaz – o argumento simplesmente ainda 

não foi descoberto – ou por causa de uma simples arbitrariedade dos critérios. Finalmente, 

poder-se-ia suspeitar que o argumento contra os obstinados repousa sobre um supostamente 

elevado grau de plausibilidade dos critérios que se pretende defender. Para evitar reduzir o 

argumento desse modo, ou ao menos defender a plausibilidade dos critérios de distinção, uma 

parte do segundo argumento da lição 14, reciclada na lição 15, pode ser empregada. Trata-se do 

caso da distinção entre o estado de sono e o estado de vigília. Como vimos, ali Tomás 

enumerava uma série de fenômenos que atestavam que sensações têm valores cognitivos 

distintos, dentre os quais se encontra a distinção entre aqueles dois estados. Na lição 15, ela é 

usada para mostrar que é errado exigir uma demonstração para aceitar a validade desses 

critérios. 

Nem estavam contentes em saber essa regra de qualquer modo que seja, mas queriam 

apreendê-la por demonstração. Logo, que eles se enganavam é manifesto nas ações 

deles, como dissemos. A partir disso, nota-se que a posição deles é falsa. Agora, se os 

juízos do adormecido e do acordado fossem igualmente eficazes, o mesmo se seguiria 

de qualquer um dos dois; o que claramente é falso.57 
 A diferença de comportamento frente a juízos que se forma durante o sono ou a vigília 

era exemplificada, na lição anterior a que o texto faz referência, pelo caso daquele que sonha 

estar num lugar onde de fato não está. Ao acordar, o fato de que ele não se comporta como se 

estivesse no local com o qual sonhara, mas, pelo contrário, escolhe o juízo da vigília como guia 

para suas ações, indica que na prática ele aceita um critério de distinção entre a confiabilidade 

de cada um dos juízos. Por isso, o questionamento de quem não se satisfaz com os critérios 

disponíveis é meramente verbal: 

Ainda que esses sustentem e questionem da boca para fora, ainda assim, não estão 

enganados em mente, de modo que acreditem ser similarmente verdadeiros o juízo do 

adormecido e do acordado; o que se nota pelas suas ações, como dito.58 

                                                 
57 "Nec erant contenti istam regulam qualitercumque scire, sed eam volebant per demonstrationem accipere. 

Ergo quod ipsi decepti sunt, manifestum est in eorum actibus secundum quod diximus. Ex quibus apparet 

quod positio eorum sit falsa. Nam si aequaliter efficax esset iudicium dormientis et vigilantis, eadem 

sequerentur in actibus hominum ex utroque iudicio; quod patet esse falsum." Sententia Libri Metaphysicae, 

lib. 4, l. 15. 

58 "Ipsi enim licet hoc ponant et oretenus quaerant, non tamen mente in hoc decipiuntur quod credant similiter 
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 Mas, e daí se o questionamento for meramente verbal? Nem sequer é claro o que quer 

dizer, a partir do que se revela em suas ações, que não há questionamentos ou dúvidas em suas 

mentes. Caso se proponha algum tipo de descolamento entre um plano meramente teórico da 

filosofia e o modo como se age na prática, não parece haver problema em suspeitar dos critérios 

de verdade e falsidade na sensação enquanto filósofo, mas seguí-los enquanto homem de ação. 

Bastaria não filosofar ao atravessar a rua para que o argumento aristotélico perdesse sua força. 

Uma crença sincera pode não necessariamente ser requisito de uma posição ou ao menos uma 

hipótese filosófica. Mas, se for assim, como argumentar com o filósofo obstinadamente isolado 

em seu quarto? Na verdade, a própria tese de que a validade de uma regra não é demonstrável 

implica que tampouco seja possível demonstrar a impossibilidade de recusá-la. Assim, 

desconsiderar as consequências práticas de uma tese é só uma maneira de reiterar a demanda 

por uma demonstração cuja possibilidade está em questão. O abismo metodológico entre o 

Aristóteles de Tomás e os obstinados torna necessário argumentar mesmo contra quem, 

assumidamente ou não, defenda a homogeneidade cognitiva das sensação apenas da boca para 

fora. 

 Examinaremos apenas um dos argumentos contra os desavergonhados que não se 

importam de aderir a uma hipótese filosófica que entra em contradição performativa com as 

ações normais dos homens. Trata-se, como nos outros casos, de um argumento que critica uma 

posição com base em suas consequências indesejáveis: 

Portanto, diz primeiro que aqueles que buscam forças apenas nas palavras, isto é, que 

não são movidos a partir de alguma razão, nem por causa da dificuldade de alguma 

dúvida, nem por causa de um defeito na demonstração, mas se sustentam só em 

palavras, e acreditam que podem dizer tudo que não se possa refutar, tais procuram 

levar a algo impossível. Pois, querem levar a que contrários sejam simultaneamente 

verdadeiros, isso porque todas as aparências são verdadeiras.59 
 Se todas as aparências são verdadeiras, então quaisquer duas sensações, inclusive duas 

contrárias, podem ser simultaneamente verdadeiras. Já que sensações contrárias não podem ser 

igualmente verdadeiras, então é preciso que haja falsidade na sensação. Como pode-se ver, é 

neste ponto que a argumentação contra a tese de que toda sensação é verdadeira revela seu 

paralelismo com o argumento contra a tese de que as species inteligíveis são objeto primário de 

inteleção. Mas, parece que se poderia aceitar que contrárias não podem simultaneamente ser 

verdadeiras, desde que não se aceite que há algum tipo de contrariedade no nível das sensações. 

                                                 
esse verum iudicium dormientis et vigilantis; quod ex eorum actibus patet, ut dictum est." Ibidem. 

59 "Dicit ergo primo, quod illi qui quaerunt vim in solo verbo, idest qui non moventur ex aliqua ratione, nec 

propter difficultatem alicuius dubitationis, nec propter defectum demonstrationis, sed solum verbis innituntur, 

et credunt quod omnia possunt dicere quae improbari non possunt, isti tales quaerunt ducere ad aliquod 

impossibile. Volunt enim ad hoc ducere, quod contraria sint simul vera, per hoc quod omnia apparentia sunt 

vera."  Sententia Libri Metaphysicae, lib. 4, l. 15. 
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Na medida em que se compreenda a mútua exclusão da verdade como uma propriedade 

necessária de qualquer par de sensações contrárias, sustentar que há sensações contrárias não é 

uma tese trivial, até porque não há “sensações negativas” no sentido em que há predicações 

negativas que consistem inteira e simplesmente na negação de outras predicações. Só porque 

duas sensações são diferentes, não quer dizer a princípio que elas sejam contrárias. 

 Por isso, o argumento contra os desavergonhados precisa ser complementado por algum 

motivo para considerar que há sensações contrárias, isto é, para considerar que, em alguns 

casos, a verdade de uma sensação deve excluir a verdade de outra. Esse motivo pode ser tomado 

de um outro argumento, o quinto usado na lição 14, em que Tomás parte de uma constatação 

acerca do comportamento da sensação: 

(...) nenhum sentido diz duma só vez acerca do mesmo que simultaneamente é e não 

é o caso. Pois, a visão não diz duma só vez que algo é branco e não branco, nem que 

tem e não tem dois côvados, nem que é doce e não doce. (…) Segue-se disso também 

que nunca uma afirmação e uma negação são simultaneamente verdadeiras, pois 

nunca o sentido diz que algo é doce e não doce, como dito.60 
 Ainda que diferentes pessoas possam ter sensações distintas acerca de um mesmo algo, 

em virtude das disposições de seus órgãos sensíveis, ou que uma mesma pessoa possa ter 

sensações diferentes acerca de algo em virtude de uma modificação nesse algo, ao menos pode-

se dizer que certamente um sentido não faz avaliações discrepantes ao mesmo tempo sobre um 

mesmo algo. Nem mesmo um daltônico que confunda o vermelho com o marrom deixa de 

enxergar algo como marrom durante o tempo em que o enxerga como marrom. Em outras 

palavras, nenhum sentido veicula informações divergentes acerca de um mesmo algo ao mesmo 

tempo, independentemente da verdade ou falsidade dessa sensação. O trecho acima descreve 

sensações divergentes em termos de 'branco' e 'não-branco', ou 'doce' e 'não-doce', o que poderia 

indicar que ele já supõe haver contrariedade ou exclusão entre sensações diferentes. Mas, o 

mesmo argumento pode ser reformulado sem supor essa exclusão: não é possível enxergar 

simultaneamente uma mesma região do campo visual como verde e vermelha, por exemplo. 

Desse modo, a incompatibilidade de fato entre sensações divergentes indicaria que há uma 

incompatibilidade correspondente entre o conteúdo ou objeto sensível dessas sensações. Essa 

incompatibilidade entre sensíveis só seria explicável por algum tipo de exclusão intrínseca a 

esses pares de sensíveis distintos, conduzindo à contrariedade entre sensações, ao menos 

quando elas se referem a um mesmo algo simultaneamente. Desse modo, seria lícito dizer que 

ver o verde implicaria ver o não vermelho, na medida em que a impossibilidade de ver verde e 

                                                 
60 "(...) nullus sensus in eodem tempore simul dicit circa idem ita se habere et non habere. In eodem enim 

tempore non dicit visus aliquid esse album et non album, nec bicubitum et non bicubitum, nec dulce et non 

dulce.(...) Sequitur etiam quod nunquam affirmatio vel negatio sunt simul vera, quia nunquam sensus simul 

dicit aliquid esse dulce et non dulce, ut dictum est."  Sententia Libri Metaphysicae, lib. 4, lectio 14. 
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vermelho ao mesmo tempo só pode decorrer do conteúdo dessas sensações. Naturalmente, 

pode-se perguntar por que a impossibilidade de ver o verde e ver o vermelho simultaneamente 

numa mesma região do campo visual segue-se de uma exclusão entre dois sensíveis. Algum 

outro motivo poderia ser apresentado: por exemplo, isso poderia ser simplesmente um reflexo 

da impossibilidade de ter mais de uma sensação simultaneamente. Se a sensação funcionasse 

de tal modo que fosse capaz de apresentar apenas um único objeto sensível a cada vez, ou 

melhor, caso a sensibilidade só pudesse ter uma operação sensível a cada vez, não seria preciso 

apelar a uma contrariedade intrínseca entre certos sensíveis para explicar a constatação factual 

de que não podemos ver duas cores num mesmo algo ao mesmo tempo. Em outras palavras, a 

impossibilidade de sentir que algo que é julgado como verde é ao mesmo tempo vermelho seria 

apenas uma instância de uma impossibilidade geral de duas sensações ocorrerem ao mesmo 

tempo, independentemente de qual seja seu objeto. 

 A hipótese de que só se pode ter uma sensação por vez é minuciosamente descrita e 

refutada nos capítulos 16, 17 e 18 do Comentário sobre o De sensu et sensato. De acordo com 

ela, nunca podemos ter duas sensações ao mesmo tempo, nem mesmo caso se refiram a tipos 

de sensíveis distintos, de modo que, na verdade, há um lapso de tempo imperceptivelmente 

pequeno entre quaisquer duas sensações61. Assim, não podemos escutar uma música enquanto 

olhamos uma mancha de cor. O fenômeno aparente da simultaneidade de mais de uma sensação 

decorre de que cada uma dessas sensações se sucede uma após a outra tão rapidamente que não 

nos damos conta dessa passagem de tempo. Do mesmo modo, não veríamos simultaneamente 

duas cores distintas, de modo a poder diferenciar pela visão uma parte branca e uma parte preta 

de algo colorido. Não é possível enxergar uma mancha multi-colorida de uma só vez, apenas 

vemos suas diferentes cores num intervalo tão pequeno que é como se as víssemos todas ao 

mesmo tempo. Isso não significa apenas recusar a possibilidade de ver algo que é visto como 

branco simultaneamente como preto, mas também recusar a possibilidade de enxergar algo 

branco e enxergar algo preto ao mesmo tempo. A refutação dessa posição, que deixaremos de 

lado, consiste em mostrar que não é possível que um intervalo de tempo seja pequeno a ponto 

de tornar-se imperceptível, ao menos enquanto ele faz parte de um intervalo de tempo maior. 

Em seguida, ao invés de fornecer uma prova de que é possível ter sensações distintas, Tomás 

                                                 
61 “(...) alguns que trataram da sinfonia, isto é, da consonância na música, disseram que sons consonantes não 

chegam à audição simultaneamente, mas parecem chegar simultaneamente, isso porque o tempo 

intermediário é insensível, por causa de sua pequenez”. "(...) quidam de symphoniis, id est de consonantiis 

musicis tractantes, dixerunt quod soni consonantes non simul perveniunt ad auditum, sed videntur simul 

pervenire, eo quod tempus medium est insensibile propter parvitatem" Sententia Libri de Sensu et Sensato, 

tract. 1, lectio 17. 
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explica que Aristóteles simplesmente assume que isso é um dado da experiência: “(...) suposto 

que o animal simultaneamente sinta diversos sensíveis, pois isto é manifestamente 

experimentado, inquire de que modo isso é possível.”62  

 No restante do capítulo, é construída uma solução que exibe a maneira pela qual pode 

se dar aquela possibilidade. Para compreender melhor essa solução, seria preciso antes 

examinar os motivos que conduziram à dificuldade, isto é, por que alguém chegou a questionar 

a possibilidade de algo que parece tão obviamente ser o caso, como, por exemplo, que 

enxergamos ao mesmo tempo as várias cores de algo multicolorido. Afinal, se isso não fosse 

possível, parece que tampouco poderíamos enxergar figuras em superfícies. Isso porque os 

limites de uma figura triangular só aparecem no campo visual uma vez que haja algum contraste 

visível por si entre as cores do que está dentro e fora de suas linhas. Não faremos muito mais 

do que nos contentar com esse dado da experiência, abordando apenas superficialmente o 

problema da sua possibilidade. Sua solução só nos interessa na medida em que anuncia um tema 

que abordaremos no capítulo 4: o papel do sentido comum no caráter cognitivo da sensação.  

 A solução consiste em explicar que uma multiplicidade de objetos sensíveis não 

compromete a unidade da sensação, que é preservada do ponto de vista do princípio subjetivo 

pelo qual a sensação se atualiza: cada um dos sentidos, no caso de objetos de um mesmo gênero, 

como cores diferentes; e o sentido comum, no caso de objetos de sentidos diferentes, como 

cores e sabores63. Isso soluciona uma das dificuldades de quem preferia dizer que sensações 

distintas ocorrem sucessivamente, pois seu argumento era construído com base na unidade da 

sensação em ato. De acordo com esse argumento, a unidade do objeto da sensação seria 

condição da unidade de sua operação, que consiste simplesmente na atualidade de uma potência 

sensível. Com isso, caso houvesse duas operações sensíveis, a própria potência sensível seria 

duas em ato, quando está sentindo64. Na solução aristotélica, essa dupla atualidade da sensação 

                                                 
62 "(...)supposito quod animal simul sentiat diversa sensibilia, quia hoc manifeste experimur, inquirit quomodo 

possibile." Sententia Libri de Sensu et Sensato, tract. 1, lectio 18. 

63 “Similarmente, o sentido comum, quando tomado como algo divisível, por exemplo, quando ao julgar 

separadamente sobre o branco, e separadamente sobre o doce, é diverso segundo o ato: mas, segundo é uno, 

julga acerca das diferenças entre sensíveis. E por isso resolvem-se as razões sobrecitadas, pois aquele que 

sente diversos sensíveis de algum modo é uno e de algum modo não é uno.” "Et similiter sensus communis, 

quando accipitur ut divisibile quoddam, puta cum seorsum iudicat de albo, et iudicat seorsum de dulci, est 

alterum secundum actum: secundum vero quod est unum, iudicat differentias sensibilium. Et per hoc 

solvuntur rationes supradictae, quia quodammodo est unum, et quodammodo non est unum illud quod sentit 

diversa sensibilia."  Ibidem. 

64 “Mas, prova que o sentido não pode ter cognição de muitos, a não ser enquanto forem unos por mistura, pelo 

seguinte: um sentido em ato não pode ser simultaneamente senão um, assim como alguma operação una, ou 

movimento uno, não pode ser terminado senão em algo uno. Então, o sentido não pode ser simultaneamente 

em ato senão um, assim como nenhuma potência recebe simultaneamente diversas formas.” "." Sententia 

Libri de Sensu et SensatoQuod autem sensus unus non possit cognoscere multa nisi inquantum fuerint unum 

per mixturam, probat per hoc quod unus sensus in actu, non potest esse simul nisi unius, sicut nec aliqua una 
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é reconhecida, mas confinada a um dos aspectos da sensação, a saber, enquanto ela se refere a 

objetos. Para introduzir um outro aspecto segundo o qual a sensação seja una, e não múltipla, é 

preciso que as diferentes sensações sejam referidas a um princípio subjetivo unificador, o senso 

comum. Essa função como que estrutural do sentido comum será o fio condutor da sua análise 

mais à frente, ou seja, introduziremos o sentido comum como o princípio pelo qual os diferentes 

sentidos são potências sensíveis. 

 Mesmo que se admita que a sensação atual pode, em um sentido, ser una mesmo sendo 

em outro sentido múltipla, ainda resta uma dificuldade importante que põe em xeque a 

credibilidade da solução, pois para enxergar sensíveis como o verde e o vermelho, segue-se, na 

abordagem tomista, que é preciso receber suas formas na potência sensível. Assim, enxergar o 

verde e o vermelho requereria receber ao mesmo tempo formas contrárias, o que parece 

impossível. Essa é uma das dificuldades que levam à posição adversária, tornando-se ainda 

mais problemática uma vez que Tomás recusa que as formas pelas quais algo é sentido sejam 

recebidas na potência sensível segundo uma divisão quantitativa. Com isso, não se pode dizer 

que as formas de verde e de vermelho são recebidas simultaneamente na sensação por serem 

recebidas em diferentes regiões dos sentidos, do modo como acontece na própria coisa que tem 

cores distintas em diferentes partes de sua superfície. Pelo contrário, a potência sensível recebe 

indivisivelmente essas formas, forçando uma “sobreposição” de formas de objetos que 

deveriam ser contrárias, ao menos do ponto de vista da própria teoria que está sendo construída. 

Aqui, Tomás abre uma exceção para a contrariedade dessas formas, ou melhor, especifica em 

qual domínio é legítimo apontar relações de contrariedade. O modo de ser sui generis de acordo 

com o qual as formas são recebidas na cognição é isento das relações de contrariedade que se 

dão nas coisas de acordo com sua existência natural. 

Mas, o corpo natural recebe formas segundo o ser natural e material, segundo têm em 

si contrariedade; e assim o mesmo corpo não pode simultaneamente receber brancura 

e negritude; mas o sentido e o intelecto recebem formas das coisas espiritualmente e 

imaterialmente, segundo um certo ser intencional pelo qual não têm contrariedade. 

Daí, o sentido e o intelecto podem receber simultaneamente species de sensíveis 

contrários. 65 

 A contrariedade entre a forma pela qual algo é vermelho e aquela pela qual algo é verde 

não se aplica a essas formas uma vez que elas sejam recebidas intencionalmente. Esse modo de 

                                                 
operatio aut unus motus terminatur nisi ad aliquid unum. Sensus autem non potest esse simul in actu nisi 

unius, sicut nec aliqua potentia simul recipit diversas formas, tract. 1, lectio 16. 

65 "Corpus enim naturale recipit formas secundum esse naturale et materiale, secundum quod habent in se 

contrarietatem: et ideo non potest idem corpus simul recipere albedinem et nigredinem: sed sensus et 

intellectus recipiunt formas rerum spiritualiter et immaterialiter secundum esse quoddam intentionale prout 

non habent contrarietatem. Unde sensus et intellectus simul potest recipere species sensibilium 

contrariorum." .Sententia Libri de Sensu et Sensato, tract. 1, l. 18. 
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recepção especial explica como duas formas que são contrárias na realidade podem não sê-lo 

na sensação e é requerido pelo próprio caráter cognitivo da sensação. Ao examinarmos as 

tensões entre corporeidade e imaterialidade da sensação, no capítulo 5, poderemos compreender 

melhor em que consiste esse ser intencional. De todo modo, a resolução dos problemas que 

poderiam levar à recusa do fenômeno da simultaneidade de várias sensações, conjugada à 

refutação dos que negam que diferentes sensações possam se dar simultaneamente num mesmo 

sujeito, dá espaço suficiente para que a simultaneidade de múltiplas sensações seja aceita como 

um dado confiável da experiência. 

 Supondo a possibilidade de sentir vários objetos distintos simultaneamente, podemos 

concluir que a incompatibilidade entre duas sensações distintas acerca do mesmo ao mesmo 

tempo não pode ser explicada por uma incapacidade de a sensação estar em ato com respeito a 

dois objetos distintos. Se aquela incapacidade não se dá da parte da sensação tomada enquanto 

tipo de operação de um sujeito, deve se dar da parte de seus objetos, de tal modo que é preciso 

admitir, ainda que se seja obstinado ou desavergonhado, que a verdade de algumas sensações 

exclui a verdade de outras. Como resultado, deve haver um objeto sensível externo que sirva 

como parâmetro para a verdade ou falsidade de sensações, uma vez que, caso o objeto sensível 

fosse exclusivamente interno, qualquer sensação deveria poder ser igualmente verdadeira. 

 

2.4. Conclusão. 

 No tomismo, qualquer tese acerca dos limites e possibilidades do conhecimento humano 

remete em última instância à sensibilidade, a partir de cujos dados o conteúdo da cognição 

intelectual é determinado. Em outras palavras, pensamos a partir do que sentimos. Com isso, a 

capacidade de pensarmos em corpos que estão fora de nós depende da externalidade do objeto 

sensível em relação àquele que sente. Um realismo epistêmico quanto à sensação é condição 

do realismo epistêmico em geral.  

 Seria tentador pensar que, ao argumentar em prol da externalidade do objeto da 

sensação, tenhamos dado um passo na direção de uma prova tomista da existência do mundo 

externo. Seria também um anacronismo, uma vez que essa existência não é posta em questão 

por Tomás em nenhum momento. Mais ainda, pressupostos realistas estão na base de nossa 

análise da sensação. Ao afirmar que a sensação só pode estar em potência com respeito a seus 

objetos porque a operação sensível não depende apenas da disposição do sujeito que sente, mas 

também da presença de uma coisa externa, partimos de uma descrição sobre o funcionamento 

da sensação em que a existência de coisas externas e independentes do sujeito é tomada como 

um fato da experiência, ainda que seu status de objeto sensível não fosse pressuposto. Isso 
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poderia não ser problemático, uma vez que esse argumento terminou por ter o valor de um mero 

indício da externalidade do objeto sensível. Mas, mesmo ao defender que o objeto da sensação 

é externo a partir da possibilidade de erro na operação sensível, tivemos de recusar que a 

correção ou incorreção de uma sensação pudesse consistir na ocorrência dessa sensação num 

número maior ou menor de pessoas. Implicitamente, essa recusa contém uma concepção realista 

quanto à verdade ou falsidade de uma certa classe de representações. Isso também poderia não 

ser problemático, uma vez que Tomás dispõe de um argumento para mostrar que verdade de 

certas sensações exclui a verdade de outras em princípio. Com isso, seria exigida a existência 

de um objeto externo servindo como parâmetro de correção e incorreção independentemente 

do sujeito que sente. No entanto, por que recusar que um parâmetro de correção independente 

do sujeito possa ser interno a ele? Implicitamente, essa recusa contém uma concepção realista 

quanto aquilo em que consiste ser real e externo a um sujeito cognoscente: ser independente de 

operações cognitivas.  

 O realismo epistêmico de Tomás de Aquino quanto à sensação depende, portanto, de seu 

realismo metafísico quanto à existência de corpos. Desse modo, o conjunto de argumentos aqui 

proposto só tem o modesto e inofensivo poder de mostrar que, suposta a realidade das coisas 

corpóreas externas, é preciso conceder que a coisa externa identifica-se com o objeto sensível, 

ao menos em algum nível — visto que ainda seria possível sustentar a necessidade de um objeto 

intermediário interno, como no caso de um realismo indireto ou representacionalismo. 
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3. O juízo sensível. 

 No último capítulo buscamos mostrar como a possibilidade de erro e acerto na sensação 

dependeria do caráter externo do objeto sensível em relação àquele que sente, fazendo com que, 

admitida a possibilidade de erro e acerto na sensação, deva-se conceder a externalidade do 

sensível. Desse modo, estabelecemos uma das características mais elementares dos sentidos 

externos a partir de uma das características mais elementares que qualquer cognição deveria 

satisfazer, ser capaz de acertar, em contraste com errar, acerca de um objeto. Mas, em que 

precisamente consistem acerto e erro na sensação, isto é, verdade e falsidade no juízo sensível? 

Se até este ponto contentamo-nos com uma concepção vaga do modo como verdade e falsidade 

ocorrem na sensação, devemos a partir de agora mobilizar o aparato teórico tomista para 

explicar em que consiste o próprio acerto na cognição sensível. Ao longo dessa análise, 

esclareceremos a noção de juízo sensível, que já ocorrera no último capítulo ao longo da análise 

de trechos do Comentário à Metafísica. 

 Em primeiro lugar, é preciso delimitar onde se apresenta o fenômeno do erro na 

sensação. No artigo 11 da questão 1 do De Veritate, o modo como verdade e falsidade 

encontram-se nos sentidos é analisado sob dois prismas, do ponto de vista da relação entre 

sentidos e intelecto, e do ponto de vista dos sentidos tomados em si mesmos. Do primeiro ponto 

de vista, diz-se que as informações veiculadas pelos sentidos podem ser falsas na medida em 

que, por exemplo, induzem-nos a pensar que um pedaço de latão é ouro em virtude de aparecer 

como amarelo e brilhoso tanto quanto o vil metal 

Porém, se [o sentido] é comparado ao intelecto segundo é representativo de outra 

coisa, já que ocasionalmente representa algo a ele diferentemente do que é, de acordo 

com isso o sentido é dito falso, enquanto tende a produzir uma falsa estimativa no 

intelecto, embora não necessariamente a produza, assim como é dito acerca da coisa: 

pois o intelecto julga acerca da coisa, tanto quanto acerca daquilo que lhe é oferecido 

a partir dos sentidos.66 

 Trata-se de uma acepção derivativa de falsidade, correspondente àquela em que o 

próprio metal que é um genuíno pedaço de latão pode ser dito 'ouro falso' em virtude de 

apresentar uma cor amarela que, enxergada pelo homem, faz com que ele pense que o latão é 

ouro. Desse modo, alguém que "vê" que um pedaço de latão é ouro estaria sendo enganado 

pelos seus sentidos, ainda que a visão esteja funcionando de maneira adequada ao apreender a 

cor desse pedaço de metal. No final das contas, portanto, esse gênero de falsidade imputado aos 

sentidos decorre prioritariamente da avaliação que o intelecto faz acerca daquilo que se 

                                                 
66 "Si autem comparetur ad intellectum secundum quod est repraesentativum rei alterius, cum quandoque 

repraesentet ei aliter quam sit, secundum hoc sensus falsus dicitur, in quantum natus est facere falsam 

existimationem in intellectu, quamvis non necessario faciat, sicut et de rebus dictum est: quia intellectus 

iudicat sicut de rebus, ita et de his quae a sensibus offeruntur." De Veritate, q.1, a.11, co. 
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apresenta a ele. O ouro só é um objeto da sensação por acidente, na medida em que aquilo que 

se apresenta aos sentidos como amarelo seja pensável como ouro67. Por isso, é o segundo ponto 

de vista que nos interessa aqui.  

 No entanto, mesmo no nível da sensação considerada em si mesma, com referência à 

coisa sentida, mas não ao intelecto, uma nova distinção se apresenta: 

Porém, se o sentido é considerado enquanto compara-se à coisa, então a verdade e 

falsidade está no sentido pelo modo pelo qual está no intelecto. Mas, no intelecto 

encontra-se a verdade e falsidade por primeiro e principalmente no juízo componente 

e dividente; mas, na formação de quididades, não está senão pela ordenação que se 

segue da referida formação; daí, também no sentido a verdade e a falsidade são 

propriamente ditas segundo aquilo que ele julga sobre os sensíveis; mas segundo 

aquilo que ele apreende do sensível, não há aí propriamente verdade ou falsidade, 

mas somente segundo seu ordenamento ao juízo; a saber, na medida em que a partir 

da apreensão naturalmente segue-se tal ou tal juízo.68 

 A sensação, independentemente de qualquer relação com intelecto, comporta duas 

etapas, apreensão e juízo. Ambas podem ser ditas verdadeiras ou falsas, mas é ao juízo que 

verdade e falsidade cabem prioritariamente, só se encontrando na apreensão em razão da relação 

dela com um juízo subsequente. Essa dicotomia entre apreensão e juízo sensível, construída por 

meio de uma analogia com operações do intelecto, poderia causar, à primeira vista, 

estranhamento, na medida em que juízos intelectuais consistem em ou supõem estruturas 

predicativas nas quais um conceito predicado é ativamente conectado a um conceito sujeito.  

 De fato, como assinala Garceau, "existia na escola tomista uma espécie de convenção 

(...) segundo a qual acorda-se nomear 'juízo' aquilo que é chamado de segunda operação do 

intelecto69". Mas, não se pode esperar encontrar, numa simples operação sensível, tal tipo de 

complexidade lógica que caracteriza um certo tipo de composição entre itens intelectuais. Seja 

lá o que for um juízo efetuado no nível da sensação, claro está que ele não pode conter conceitos, 

ainda que empíricos, cópula ou estrutura predicativa, do contrário seria uma operação 

intelectual. Com isso, tomar juízo como um mero sinônimo da segunda operação do intelecto 

faz com que o termo 'juízo' só possa ser empregado de modo impróprio na sensação. Além 

                                                 
67 "Do terceiro modo, [o sentido tem a semelhança de alguma coisa] nem primeiramente, nem por si, mas por 

acidente; assim, na visão está a semelhança do homem não enquanto é homem, mas enquanto este colorido 

acontece de ser homem." "Tertio modo, nec primo nec per se, sed per accidens; sicut in visu est similitudo 

hominis, non inquantum est homo, sed inquantum huic colorato accidit esse hominem."  Summa Theologiae 

I, q.17, a.2, co.  
68 "Si autem consideretur sensus secundum quod comparatur ad res, tunc in sensu est falsitas et veritas per 

modum quo est in intellectu. In intellectu autem primo et principaliter invenitur veritas et falsitas in iudicio 

componentis et dividentis; sed in formatione quidditatum non nisi per ordinem ad iudicium quod ex 

formatione praedicta consequitur; unde et in sensu proprie veritas et falsitas dicitur secundum hoc quod 

iudicat de sensibilibus; sed secundum hoc quod sensibile apprehendit, non est ibi proprie veritas vel falsitas 

sed solum secundum ordinem ad iudicium; prout scilicet ex apprehensione tali natum est sequi tale vel tale 

iudicium." De Veritate, q.1, a.11, co. 
69 Garceau, 1968. p. 7. 
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disso, a habitual insistência de Tomás sobre a passividade dos sentidos não parece recomendar 

uma analogia, mas antes um contraste, entre ela e a segunda operação intelectual. Esses 

empecilhos talvez pudessem tornar tentador minimizar a noção de juízo sensível tomando-a 

como uma peculiaridade do De Veritate, atenuada posteriormente na forma de pouco mais do 

que um sinônimo da apreensão sensível, ou, no máximo, como uma caracterização da mesma 

sob o prisma de sua capacidade de ser verdadeira ou falsa. Sendo assim, o uso recorrente do 

termo 'juízo' no contexto da cognição sensível poderia não significar a persistência de uma 

noção técnica de juízo compreendido enquanto estágio ou função distintiva dentre as operações 

sensíveis. Ao tratar da ocorrência de falsidade sensível na Suma, por exemplo, Tomás usa a 

terminologia do 'juízo' no nível da sensação de maneira mais descuidada, sem se dar ao trabalho 

de distingui-la pormenorizadamente da mera apreensão: "Daí, acontece de haver falsidade no 

sentido a partir de que apreende ou julga as coisas diferentemente do que são"70. Em outros 

contextos, a distinção poderia ser encarada como uma simples concessão ao quadro conceitual 

aristotélico no contexto de um comentário, sem comprometimento teórico pessoal, como 

quando Tomás encontra uma distinção entre apreensão e juízo tanto no intelecto quanto nos 

sentidos: "Há algo mais a ser considerado: pois o sentido e o intelecto não apenas recebem as 

formas das coisas, mas também formam juízos sobre elas (...)"71.  

 Mas, mesmo na Suma Teológica, Tomás parece pressupor a especificidade de um 

aspecto judicativo na sensação: "Se uma potência não tem cognição de nada senão de sua 

própria paixão, somente acerca dela julga"72. Esse condicional integra um argumento para 

mostrar que a verdade do antecedente "uma potência não tem cognição de nada senão de sua 

própria paixão" implicaria, entre outras coisas, que quaisquer juízos sensíveis discrepantes 

seriam simultaneamente verdadeiros, de modo análogo ao qual vimos no capítulo anterior. No 

entanto, caso não houvesse nenhuma distinção implicitamente assumida entre julgar e ter 

cognição acerca de algo, o condicional seria um truísmo vazio no que tange à sensação: "se uma 

potência não tem cognição de nada senão de x, somente acerca de x tem cognição". Ainda que 

essa hipótese não seja inteiramente descartável, há indícios suficientes para ao menos tentar 

reconstruir a noção de juízo sensível sem reduzir seu emprego perene a um mero capricho 

vocabular ou nostalgia de uma distinção abandonada. De qualquer modo, permanece o fato de 

                                                 
70 "Unde contingit falsitatem esse in sensu, ex hoc quod apprehendit vel iudicat res aliter quam sint." Summae 

Theologiae I, q.17, a.2, co. 
71 "Est etiam aliud considerandum, quod sensus et intellectus non solum recipiunt formas rerum, sed etiam 

habent iudicare (...)" Sententia Libri De Sensu et Sensato, cap. 18. 
72 "Si enim potential non cognoscit nisi propriam passionem, de ea solum iudicat." Summa Theologiae I, q. 85, a. 

2, co. 
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que por alguma razão, ainda que Tomás use o termo 'juízo' com respeito à sensação em diversos 

contextos, ele não escolhe tematizar detidamente o juízo sensível, discernindo-o claramente de 

outras etapas da sensação, senão no De Veritate. Isso poderia ao menos indicar que ele mesmo 

reconhecia o caráter problemático do emprego da distinção, no nível sensível, entre uma função 

judicativa e outra, mais básica e anterior à primeira, não-judicativa. 

 O reconhecimento de que chamar uma operação sensível de juízo pode causar 

estranheza recomenda que analisemos o juízo sensível do ponto de vista das suas limitações e 

contrastes em relação ao juízo que é segunda operação do intelecto. De fato, Tomás só se 

permite explicar a natureza do juízo sensível uma vez feitas as devidas qualificações quanto a 

sua contraparte intelectual. Nesse sentido, realçaremos duas características conexas que 

aproximam ao mesmo tempo em que apartam o juízo sensível da segunda operação do intelecto: 

os tipos de reflexão envolvidas nos atos judicativos sensível e intelectual e a relação deles com 

a verdade. Por outro lado, não nos deteremos nas características do juízo intelectual que 

manifestamente não podem ser de maneira nenhuma transpostas para o juízo sensível, em 

particular aquelas ligadas a sua forma lógica. 

 Na passagem do artigo 11 da questão 1 do De Veritate que vimos acima, a segunda 

daquelas características, a saber, a relação com a verdade, é usada para distinguir o juízo 

sensível da mera apreensão sensível. Ao primeiro pertenceria prioritariamente a verdade (ou 

falsidade), que só se estenderia às apreensões na medida em que estas levam à formação de 

juízos sensíveis verdadeiros ou falsos. Em outras palavras, a capacidade de ser verdadeiro 

prioritariamente é o que caracteriza o juízo no nível da sensação. Essa prioridade é paralela 

àquela encontrada na relação entre primeira e segunda operação do intelecto. O conceito só é 

verdadeiro secundariamente, na medida em que o conteúdo que ele expressa pode ser descrito 

por um juízo predicativo verdadeiro; e só é falso secundariamente, na medida em que seu 

conteúdo só possa ser descrito por um juízo predicativo falso73. No entanto, o paralelismo entre 

os pares apreensão sensível/ juízo sensível e primeira operação do intelecto/ segunda operação 

do intelecto é restrito. Isso porque é só com ressalvas que o caráter veritativo próprio do juízo 

sensível espelha o caráter veritativo que se pode encontrar no juízo intelectual: 

Diz-se que a verdade está no intelecto e no sentido, mas não do mesmo modo. Pois 

está no intelecto como consequente do ato do intelecto, e assim é conhecida pelo 

                                                 
73 "Mas a verdade é dita secundariamente e posteriormente no intelecto que forma a quididade das coisas ou 

definições; donde a definição é dita verdadeira ou falsa em razão da composição verdadeira ou falsa (...) E 

assim, a definição não é dita verdadeira ou falsa a não ser pela ordenação à composição, assim como a coisa é 

dita verdadeira pela ordenação ao intelecto." "Secundario autem dicitur verum et per posterius in intellectu 

formante quiditates rerum vel definitiones; unde definitio dicitur vera vel falsa, ratione compositionis verae 

vel falsae (...)Et sic definitio non dicitur vera vel falsa nisi per ordinem ad compositionem, sicut et res dicitur 

vera per ordinem ad intellectum." De Veritate, q.1, a.3, co. 
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intelecto. Segue-se da operação intelectual, segundo a qual o juízo do intelecto é sobre 

coisa segundo o que ela é. (...) Mas, a verdade está no sentido como consequente do 

ato dele; a saber, enquanto o juízo do sentido é sobre a coisa, segundo o que ela é; 

mas, ainda não está no sentido enquanto conhecida pelo sentido: pois, ainda que o 

sentido verdadeiramente julgue acerca da coisa, ainda assim não conhece a verdade 

pela qual verdadeiramente julga (...)74 

 Até certo ponto, a própria noção de verdade que convém ao juízo intelectual e ao juízo 

sensível é a mesma: ambos são verdadeiros na medida em que a potência cognitiva julga que a 

coisa é tal como ela é. Nesse sentido, atos da sensação podem ser considerados verdadeiros, 

assim como aqueles da segunda operação do intelecto. Examinaremos primeiramente, na seção 

3.1, essa certa homogeneidade entre a verdade dos sentidos e a do intelecto. Só depois 

analisaremos a diferença entre o modo como a verdade se apresenta em cada caso, por meio 

dos diferentes tipos de reflexão envolvidos nos juízos sensível e intelectual, que permitem que 

o juízo sensível seja verdadeiro, mas que somente o juízo intelectual conheça sua verdade. 

Finalmente, para explicar como se dá o tipo de reflexão envolvida no juízo sensível, apelaremos 

para a operação do sentido comum, já no próximo capítulo. Apenas como resultado desses três 

passos é que poderemos compreender adequadamente a noção de juízo sensível. 

 

3.1. Verdade como concordância intencional por meio de species. 

 Como vimos, o juízo sensível distingue-se da mera apreensão sensível e é suscetível de 

uma analogia com o juízo intelectual em virtude de sua relação prioritária com a verdade. Por 

isso, para compreender o que é um juízo sensível, é preciso esclarecer minimamente em que 

consiste a noção de verdade que se pode atribuir tanto aos sentidos quanto ao intelecto. Esse 

esclarecimento, entretanto, é apenas um primeiro passo na explicação do juízo sensível, que 

demandará ainda esclarecer a diferença entre a ocorrência da verdade no juízo sensível e no 

juízo intelectual, ou seja, esclarecer a diferença entre ser verdadeiro, o que convém ao juízo 

sensível, e não apenas ser verdadeiro, mas também conter intencionalmente ou conhecer a 

verdade, o que convém ao juízo intelectual. Esta seção concerne apenas à primeira parte da 

tarefa, isto é, busca esboçar uma noção mínima de verdade que torne significativa a 

caracterização do juízo sensível a partir de sua relação prioritária com a verdade no nível da 

sensação. 

 Podemos tomar como ponto de partida dessa caracterização da verdade o critério 

                                                 
74 "Dicendum, quod veritas est in intellectu et in sensu, sed non eodem modo. In intellectu enim est sicut 

consequens actum intellectus, et sicut cognita per intellectum. Consequitur namque intellectus operationem, 

secundum quod iudicium intellectus est de re secundum quod est (...) Sed veritas est in sensu sicut 

consequens actum eius; dum scilicet iudicium sensus est de re, secundum quod est; sed tamen non est in 

sensu sicut cognita a sensu: etsi enim sensus vere iudicat de rebus, non tamen cognoscit veritatem, qua vere 

iudicat" De Veritate q. 1, a.9, co. 
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oferecido acima para qualificar como verdadeiros tanto o juízo sensível quanto o juízo 

intelectual: cada um deles "é sobre coisa segundo o que ela é"75. Assim como o juízo intelectual 

significado pelo enunciado 'Algum homem é branco' é verdadeiro caso algum homem seja 

branco, o juízo sensível através do qual constatamos a presença desta brancura é verdadeiro 

caso a cor diante daquele que sente seja a cor branca. Mas, em que medida o predicado 

'verdadeiro' envolve uma relação entre um ato cognitivo e a realidade tal qual é apresentada por 

ele? Para formular uma noção de verdadeiro abrangente o bastante para se aplicar, de modos 

diferentes, à sensação e à intelecção, talvez seja útil começar por uma caracterização o mais 

abrangente possível de verdadeiro; e então delimita-la até chegar a essa verdade de certo modo 

compartilhada pelo juízo sensível e pelo juízo intelectual. Afinal, Tomás reconhece um uso bem 

mais geral do predicado 'é verdadeiro', em que qualquer coisa que é, é verdadeira: 

Respondo dizendo que, assim como o bem tem a razão do apetecível, do mesmo modo 

o verdadeiro se ordena à cognição. Cada coisa tem ser tanto quanto é cognoscível. E 

por isso é dito no livro III do De Anima, que a alma é de certo modo tudo, segundo o 

sentido e o intelecto. E por essa razão, assim como o bem, também o verdadeiro se 

converte com o ente.76 

 Verdadeiro, em seu sentido mais amplo, é uma qualificação que acrescenta algo77 ao 

conceito de ente, mas que não se distingue dele em virtude da sua extensão, isto é, porque haja 

algo que seja ente sem ser verdadeiro ou vice-versa. Em outras palavras, verdadeiro acrescenta 

algo ao ente quanto à noção, e não quanto a sua esfera irrestrita de aplicação. Como há uma 

proporção entre realidade e cognoscibilidade, e dado que conhecimento propriamente dito 

pressupõe verdade, pois o intelecto conhece quando é verdadeiro a respeito de algo78, tudo o 

que é, é verdadeiro. Aquela proporção é garantida pelo intelecto divino, que, sendo causa 

exemplar em relação às criaturas, é a medida da verdade de cada uma delas. Assim, nada do 

que existe deixa de ser verdadeiro ao menos em relação ao intelecto divino que garante seu ser. 

Esse é um dos sentidos em que se pode falar de uma "verdade ontológica", ao lado daquele, 

visto anteriormente, de acordo com o qual algo é verdadeiro na medida em que tende a provocar 

um conhecimento verdadeiro no homem que julga. Se por um lado metais amarelos podem ser 

ouro falso em relação ao intelecto humano que se engana a partir das informações fornecidas 

                                                 
75 "(...) est de re secundum quod est" De Veritate q. 1, a.9, co. 
76 "Respondeo dicendum quod, sicut bonum habet rationem appetibilis, ita verum habet ordinem ad cognitionem. 

Unumquodque autem inquantum habet de esse, intantum est cognoscibile. Et propter hoc dicitur in III de 

anima, quod anima est quodammodo omnia secundum sensum et intellectum. Et ideo, sicut bonum 

convertitur cum ente, ita et verum." Summa Theologiae I, q. 16, a. 3, co. 
77 "(...) algo é dito acrescentar-se ao ente enquanto exprime um modo do próprio ente que o nome 'ente' não 

expressa." "(...) aliqua dicuntur addere super ens, in quantum exprimunt modum ipsius entis qui nomine entis 

non exprimitur."  De Veritate q.1, a.1, co. 
78 "Assim, portanto, a entidade da coisa precede a razão de verdadeiro, mas a cognição é algum efeito da 

verdade" "Sic ergo entitas rei praecedit rationem veritatis, sed cognitio est quidam veritatis effectus." De 

Veritate q.1, a.1, co. 
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pelos sentidos, por outro lado eles são verdadeiros pedaços de latão, existindo tal como ideados 

por Deus: 

Portanto a coisa natural constituída entre dois intelectos é dita verdadeira segundo 

adequação a um e outro; segundo a adequação ao intelecto divino é dita verdadeira 

enquanto satisfaz aquilo a que está ordenada pelo intelecto divino (...); porém, 

segundo adequação ao intelecto humano a coisa se diz verdadeira enquanto tende a 

produzir uma verdadeira estimativa de si; e contrariamente se diz falsa aquela que 

tende a parecer o que não é, ou como não é, como é dito no livro V da Metafísica79. 

 No entanto, ao menos a princípio nenhuma dessas duas verdades ontológicas nos 

interessa aqui, e sim aquela verdade que pertence ao intelecto, mas que se pode dizer também 

dos sentidos enquanto julgam. O esclarecimento dessa noção prioritária de verdade, por sua 

vez, permitirá entender em que medida "o verdadeiro e o ente diferem por razão"80. Para isso 

examinaremos as breves considerações que Tomás tem a fazer quanto à verdade no artigo 1 da 

questão 1 do De Veritate. Não pretendemos, com isso, abordar a complexa questão dos 

transcendentais do ponto de vista de Tomás, o que requereria uma outra tese, mas apenas 

esclarecer parte de nossa questão inicial, acerca do sentido em que tanto juízos intelectuais 

quanto os juízos sensíveis podem ser verdadeiros, ainda que essa verdade não se encontre do 

mesmo modo em cada um deles. Em outras palavras, tratar-se-á de uma abordagem estritamente 

instrumental da noção de verdade, sem tratar das condições que a tornam uma noção trans-

categorial, isto é, uma noção que não se limita às fronteiras de uma única das categorias do ser, 

mas perpassa todas analogicamente. Visamos, com isso, exclusivamente elucidar o conteúdo da 

noção de verdade e, consequentemente, um aspecto relevante do juízo sensível – que se 

distingue da mera apreensão sensível justamente em virtude de ser verdadeiro prioritariamente, 

ainda que tenha a apreensão como condição de possibilidade. 

 O acréscimo de razão que o verdadeiro faz à noção de ente em geral, ou seja, àquilo que 

é significado pelo nome 'verdadeiro' mas não pelo nome 'ente', está inserido numa como que 

árvore de Porfírio supra categorial. Não se pode falar, aí, em divisão de gêneros em espécies 

por meio de diferenças, pois ente não é um gênero. Portanto, tampouco se pode falar numa 

árvore de Porfírio em sentido próprio, a qual tem como raiz um gênero supremo cujos ramos 

são gêneros inferiores e espécies. Mas, assim como numa árvore, um conceito menos 

determinado tem seu sentido delimitado, sucessivamente, por meio de pares de determinações 

alternativas. Uma substância corporal pode ser vivente ou inanimada; uma substância vivente 

                                                 
79 "Res ergo naturalis inter duos intellectus constituta, secundum adaequationem ad utrumque vera dicitur; 

secundum enim adaequationem ad intellectum divinum dicitur vera, in quantum implet hoc ad quod est 

ordinata per intellectum divinum (...); secundum autem adaequationem ad intellectum humanum dicitur res 

vera, in quantum est nata de se facere veram aestimationem; sicut e contrario falsa dicuntur quae sunt nata 

videri quae non sunt, aut qualia non sunt, ut dicitur in V Metaphysic." De Veritate, q.1, a. 2, co. 
80 "(...) verum et ens differunt ratione." Summa Theologiae I q. 16, a. 3, ad. 1. 
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pode ser sensível ou insensível; e uma substância sensível pode ser ou racional, ou irracional. 

Diversamente, as determinações que se acrescentam ao ente em geral não são incompatíveis 

entre si, nem acarretam a redução da extensão dessa noção, limitando-se a descrever qualquer 

ente segundo diferentes perspectivas. Nos ramos dessa árvore anômala, encontramos os 

conceitos de coisa, algo, uno, bem e verdadeiro.  

 Quais são as determinações que a noção de verdadeiro acrescenta à noção de ente, sem 

prejuízo na convertibilidade entre essas duas noções? Ela acrescenta ao ente em geral, em 

primeiro lugar, a noção de alteridade. A verdade é um modo do ente enquanto este se refere a 

um outro ente, diferentemente do que ocorre com o conceito de coisa ou de uno, em que o ente 

é tomado em si, de acordo com suas características intrínsecas: 

De outro modo isso se dá caso o modo expresso seja um modo geral que se segue de 

todo ente; e isso pode ser considerado de dois modos; um modo segundo o que se 

segue de cada ente em si; de outro modo segundo o que se segue de um ente ordenado 

a outro. (...) se, porém, o modo do ente é considerado do segundo modo, a saber, 

segundo a ordem de um a outro, isso pode se dar de duas maneiras. De um modo, 

segundo a divisão entre um e outro; e é isso que exprime o nome 'algo': 'algo' é dito 

como se fosse um 'certo outro'81(...) De outro modo, segundo a concordância de um 

ente a outro; e de fato, isso não pode ser considerado senão como algo que tende a 

concordar com todos os entes: isso, porém, é a alma, que de algum modo é tudo, como 

se diz no livro III do De Anima. Na alma, porém, estão os poderes cognitivo e 

apetitivo. Portanto, esse nome 'bem' exprime a concordância do ente ao apetite(...) De 

fato, esse nome 'verdadeiro' exprime a concordância do ente ao intelecto.82 

 Em outras palavras, algo é dito 'verdadeiro' em referência a outro ente, do modo como, 

por exemplo, um juízo é verdadeiro com respeito ao objeto sobre o qual julga, isto é, caso julgue 

que o que é, é; ou uma coisa é verdadeira com respeito ao juízo que tende a provocar; ou uma 

coisa é verdadeira enquanto obedece à ideia divina que é seu exemplar. Mas, a mera noção de 

alteridade não basta para passar do significado de 'ente' ao significado de 'verdadeiro', pois o 

significado de 'algo' também é constituído pela ordenação a outro. A diferença imediata entre 

algo e verdadeiro é que o primeiro se refere a outro ente como diviso de si, ao passo que, na 

noção de verdade, a referência a outro ente é feita de acordo com uma razão de concordância. 

O que é essa concordância? Ao invés de analisar esse conceito em geral, Tomás apenas 

apresenta os dois tipos de potências segundo as quais ele se aplica ao ente, escolhendo a 

                                                 
81 Trocadilho intraduzível entre a palavra 'aliquid' e a expressão 'aliud quid'. 
82 "Alio modo ita quod modus expressus sit modus generalis consequens omne ens; et hic modus dupliciter accipi 

potest: uno modo secundum quod consequitur unumquodque ens in se; alio modo secundum quod 

consequitur unum ens in ordine ad aliud. (...)Si autem modus entis accipiatur secundo modo, scilicet 

secundum ordinem unius ad alterum, hoc potest esse dupliciter. Uno modo secundum divisionem unius ab 

altero; et hoc exprimit hoc nomen aliquid: dicitur enim aliquid quasi aliud quid (...)Alio modo secundum 

convenientiam unius entis ad aliud; et hoc quidem non potest esse nisi accipiatur aliquid quod natum sit 

convenire cum omni ente: hoc autem est anima, quae quodammodo est omnia, ut dicitur in III de anima. In 

anima autem est vis cognitiva et appetitiva. Convenientiam ergo entis ad appetitum exprimit hoc nomen 

bonum (...) Convenientiam vero entis ad intellectum exprimit hoc nomen verum." De Veritate, q.1, a.1, co. 
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potência cognitiva como aquela que constitui a razão de verdadeiro. Assim, a noção de 

verdadeiro acrescenta à noção de ente, sem prejuízo da convertibilidade extensional entre essas 

noções, uma concordância cognitiva com outro ente.  

 Nesse ponto, Tomás não introduz uma assimetria na concordância entre ente e potência 

cognitiva, pois ora fala de uma concordância da alma a todas as coisas, ora numa concordância 

do ente em relação ao intelecto. Isso porque, como vimos, há sentidos em que não só um juízo, 

mas também a coisa sobre a qual se julga pode ser dita 'verdadeira'. Além disso, ele parece 

deslizar de uma caracterização da verdade a partir da cognição em geral para uma a partir do 

intelecto em específico. Essa transição deve ser compreendida tendo em vista a prioridade da 

intelecção sobre a sensação enquanto modo de cognição, que presumivelmente está 

proporcionada a sua prioridade enquanto princípio formal da noção de verdadeiro. Mas, a 

aceitação de que juízos sensíveis são verdadeiros, assim como de outro modo o são juízos 

intelectuais, não apenas foi explicitada ao explicar a diferença entre juízos e apreensões 

sensíveis, como também assumida quando Tomás interpreta o lema de que a alma é de algum 

modo tudo como incluindo tanto a alma intelectiva quanto a alma sensível. 

 Dentro da estrutura peculiar dessa pseudo-árvore de Porfírio, sabemos que a 

concordância cognitiva em que consiste a verdade não é a posse de alguma determinação 

essencial, típica de uma coisa, nem é uma indivisão em si, que caracteriza a unidade, nem 

tampouco é a divisão de algo em relação a outro algo. Por outro lado, em virtude da 

convertibilidade extensional entre essas noções, pode-se com propriedade dizer que algo 

concorda cognitivamente com uma outra coisa. Ao mesmo tempo, o acréscimo semântico que 

'verdadeiro' faz ao nome 'ente' deve ser em alguma medida alternativo às razões que constituem 

o significado de 'coisa', 'uno' e 'algo', do contrário a noção de verdade seria redutível a essas 

outras. Como caracterizar esse acréscimo, isto é, a noção de concordância cognitiva, de modo 

positivo, e não só como uma razão distinta dos outros modos gerais do ente?  

 A noção de concordância cognitiva, de acordo com os dois trechos acima,83 pode ser 

compreendida à luz do lema de que a alma é de algum modo tudo. A ambígua qualificação "de 

algum modo" indica, usualmente, um desejo de aproximar duas ou mais noções sem torna-las 

indiferenciadas. Esclarecendo em que sentido se pode dizer que a alma é tudo no contexto do 

enfrentamento a teorias pré-aristotélicas, Tomás explica que 

Daí, quando [Aristóteles] diz 'é necessário...', ele mostra que ela é tudo de outra 

maneira que não aquela sustentada pelos antigos; e diz que se a alma é tudo, é 

necessário que ou seja as próprias coisas cognoscíveis e sensíveis, como Empédocles 

                                                 
83 Em particular, "isso não pode ser considerado senão como algo que tende a concordar com todos os entes: 

isso, porém, é a alma, que de algum modo é tudo(...)". 
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sustenta que a terra é conhecida pela terra, e a água pela água e assim por diante; ou 

seja as species das próprias coisas. Mas, na alma, não está a própria coisa, como eles 

sustentavam, pois a pedra não está na alma, mas a species da pedra. E desse modo se 

diz que o intelecto em ato é o próprio inteligido em ato, enquanto a species do 

inteligido é a species do intelecto em ato. (...) E, de maneira similar, a alma é dada ao 

homem no lugar de todas as formas, e assim o homem é de algum modo todo ente, 

enquanto pela alma é de certo modo tudo, na medida em que a alma dele é receptiva 

de todas as formas. Agora, o intelecto é uma certa potência receptiva de todas as 

formas dos inteligíveis, e o sentido é uma certa potência receptiva de todas as formas 

dos sensíveis.84 

 Uma leitura literal do lema, atribuída aos naturalistas, é logo descartada. Não por acaso, 

nenhuma das formulações do lema que vimos até aqui afirma que a alma seja todas as coisas, 

como o fazem muitas traduções, mas sim que ela é tudo. Quando se diz que o inteligível em ato 

se identifica ao ato de inteligir, não se quer postular a presença da própria coisa inteligida no 

sujeito que pensa, mas a presença de sua species. A alma é tudo na medida em que tenha as 

species de todas as coisas, potencialmente ou atualmente. Em si mesma, como vimos, a 

sensação está em potência; mas quando sente um certo objeto, "torna-se" esse objeto, recebendo 

a species dele. A species recebida, por sua vez, consiste na forma da coisa que é inteligida ou 

sentida, num sentido não esclarecido de forma. Forma, aqui, não parece necessariamente se 

identificar com a forma tomada enquanto co-princípio metafísico que constitui os compostos 

ao lado da matéria. Isso porque a intelecção de coisas materiais, como insiste Tomás, envolve 

a matéria, de maneira que a noção intelectual de homem contém intencionalmente não só sua 

forma compreendida como forma substancial, mas também uma matéria comum, isto é, uma 

referência ao tipo de corpo do qual a coisa material é constituída, como carne e ossos em geral, 

mas não a esta carne e a este osso. 

 Independentemente disso, o que é relevante na noção de forma, para compreender o 

papel atribuído à species nessa passagem, é que a forma seja em algum sentido um mesmo 

princípio capaz de determinar que algo é um certo sensível e de fazer com que haja sensação 

de um certo algo. A forma do sentir se identifica com a forma que existe realmente no respectivo 

objeto? A passagem responde expressamente que não, ao menos caso se esteja perguntando 

acerca de uma identidade real entre a forma da sensação e a do que é sentido, isto é, de uma 

identidade segundo um mesmo modo de ser.  

                                                 
84 "Deinde cum dicit necesse est ostendit quod alio modo est omnia, quam antiqui ponerent; et dicit, quod si 

anima est omnia, necesse est quod sit, vel ipsae res scibiles et sensibiles, sicut Empedocles posuit quod terra 

terram cognoscimus, et aqua aquam, et sic de aliis; aut sit species ipsorum. Non autem anima est ipsa res, 

sicut illi posuerunt, quia lapis non est in anima, sed species lapidis. Et per hunc modum dicitur intellectus in 

actu esse ipsum intellectum in actu, inquantum species intellecti est species intellectus in actu.(...) Et similiter 

anima data est homini loco omnium formarum, ut sit homo quodammodo totum ens, inquantum secundum 

animam est quodammodo omnia, prout eius anima est receptiva omnium formarum. Nam intellectus est 

quaedam potentia receptiva omnium formarum intelligibilium, et sensus est quaedam potentia receptiva 

omnium formarum sensibilium." Sententia Libri De Anima, lib. III, lectio 13   
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 Temos até agora, portanto, que a concordância cognitiva em que consiste a verdade na 

sensação equivale à recepção de uma species do objeto com o qual a sensação concorda, isto é, 

à recepção da forma desse objeto naquele que sente. Pode-se dizer que o modo peculiar pelo 

qual essa forma é recebida qualifica não apenas de que modo o homem, ou qualquer composto 

que sente, é tudo, mas também de que modo ele é tudo. Em outras palavras, a locução 'de algum 

modo' refere-se não apenas ao tudo que o animal dotado de uma alma sensível pode se tornar 

tendo em si as formas dos objetos cognoscíveis, mas também ao modo de ser de acordo com o 

qual ele torna-se tais objetos. Assim, a forma do objeto é recebida na potência sensível enquanto 

species de acordo com um modo de ser intencional ou espiritual, ao invés do modo de ser natural 

de acordo com o qual existe na própria coisa que é objeto cognoscível: 

De fato, às vezes a forma é recebida no paciente segundo outro modo de ser que não 

o que tem no agente; pois a disposição material do paciente para receber não é similar 

à disposição material que está no agente. E por isso a forma é recebida no paciente 

sem matéria, enquanto o paciente assimila-se ao agente segundo a forma, e não 

segundo a matéria. E, por esse modo, o sentido recebe a forma sem matéria, pois a 

forma tem modos de ser distintos do sentido e na coisa sensível. Agora, na coisa 

sensível tem ser natural, mas no sentido tem ser espiritual e intencional.85 

 É a diferença entre os modos de ser segundo os quais formas são recebidas que permite 

a uma forma desempenhar alternadamente o duplo papel de princípio de atualidade do que é 

cognoscível e princípio de cognição no sujeito que o conhece. A ambivalência metafísica dessa 

noção ampla de forma condiciona a própria compreensão tomista de verdade. Isso se dá na 

medida em que a concordância entre entes, que constitui a noção de verdade, é explicada como 

uma presença intencional, no sujeito cognoscente, da forma que está presente naturalmente na 

coisa que é objeto sensível. Quando Tomás deseja explicar o que faz um ato cognitivo dizer 

respeito a um determinado objeto, a noção de species como forma do objeto cognoscível 

recebida intencionalmente é tão recorrente quanto a noção de semelhança: "Agora, naquele que 

intelige e naquele que sente está a forma da coisa inteligida e sentida; pois, toda cognição 

acontece por meio de alguma semelhança"86 

 Embora várias críticas aos pré-aristotélicos nasçam em última instância de uma 

aplicação equivocada, por parte deles, da noção de semelhança, isso não a impede de ser 

incorporada à teoria de Tomás para explicar o modo como um ato cognitivo está conectado a 

                                                 
85 "Quandoque vero forma recipitur in patiente secundum alium modum essendi, quam sit in agente; quia 

dispositio materialis patientis ad recipiendum, non est similis dispositioni materiali, quae est in agente. Et 

ideo forma recipitur in patiente sine materia, inquantum patiens assimilatur agenti secundum formam, et non 

secundum materiam. Et per hunc modum, sensus recipit formam sine materia, quia alterius modi esse habet 

forma in sensu, et in re sensibili. Nam in re sensibili habet esse naturale, in sensu autem habet esse 

intentionale et spirituale." Sententia Libri De Anima, lib. 2, lectio 24. 
86 " In intelligente autem et sentiente est forma rei intellectae et sensatae: cum omnis cognitio sit per aliquam 

similitudinem." Contra Gentiles, lib.1, cap. 72. 
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um certo objeto ao invés de a outro qualquer. É importante realçar que Tomás não limita o 

emprego da noção de semelhança ao nosso processo intelectivo; pelo contrário, ela permeia 

todos os tipos de processo cognitivo, incluindo intelecção e sensação. Na verdade, ao explicar 

o papel que a species sensível e a inteligível desempenham, Tomás trata a exigência de que 

aquele que intelige ou sente tenha uma semelhança do objeto inteligível ou sensível como um 

caso particular de um princípio ainda mais geral: 

Com efeito a ação dá-se de dois modos, como é dito no livro IX da Metafísica, uma 

que permanece no agente, como ver e inteligir, outra que passa para a coisa exterior, 

como aquecer e cortar; uma e outra se fazer segundo uma forma. E assim como a 

forma segundo a qual sobrevém a ação é a semelhança do objeto da ação, como o 

calor que esquenta é semelhança do que é esquentado; de modo semelhante, a forma 

segundo a qual sobrevém a ação que permanece no agente é semelhança do objeto. 

Daí, a similitude da coisa visível é aquilo segundo o qual a visão vê (...)87 

 Já abordamos a diferença entre ação imanente e ação transitiva ao tratar da relação entre 

sentido comum e sentidos externos. Nas ações imanentes, o objeto da ação não necessariamente 

sofre qualquer alteração, ao contrário do que ocorre nas ações transitivas. A despeito da 

diferença entre essas duas categorias de ação, a necessidade de uma semelhança do objeto da 

ação naquele que age é vale para qualquer uma delas. O que ambas têm em comum é a 

referência a um objeto, como algo a ser aquecido, ou algo que é visto. Pode-se dizer, portanto, 

que a função da semelhança não é determinar o caráter cognitivo de uma ação, mas determinar 

a que objeto essa ação diz respeito. Como a forma de uma ação cognitiva é aquilo que atualiza 

a potência cognitiva com respeito a um objeto, conclui-se dizer que uma semelhança 

desempenha o papel de forma da ação de sentir ou pensar. 

 De um lado, temos a concepção de species sensível como forma do objeto que é sentido, 

recebida intencionalmente naquele que sente; de outro lado, a semelhança do objeto sensível é 

a forma da ação imanente de senti-lo. Qual é a relação entre semelhança e forma na sensação? 

Em outras palavras, por que a tese de que toda cognição envolve uma semelhança do 

cognoscível naquele que conhece implica que a forma do objeto cognoscível esteja no 

cognoscente? Quando trata da relação de semelhança entre criatura e criador, Tomás é obrigado 

a tematizar a noção de semelhança de um modo que é elucidativo neste ponto: "(...)como 

onsidera-se a semelhança segundo a conveniência ou comunhão quanto à forma, a semelhança 

é múltipla segundo os muitos modos de comunhão quanto à forma."88 A comunhão de formas 

                                                 
87 "Cum enim sit duplex actio, sicut dicitur IX Metaphys., una quae manet in agente, ut videre et intelligere, 

altera quae transit in rem exteriorem, ut calefacere et secare; utraque fit secundum aliquam formam. Et sicut 

forma secundum quam provenit actio tendens in rem exteriorem, est similitudo obiecti actionis, ut calor 

calefacientis est similitudo calefacti; similiter forma secundum quam provenit actio manens in agente, est 

similitudo obiecti. Unde similitudo rei visibilis est secundum quam visus videt; et similitudo rei" Summae 

Theologiae I, q. 85 a.2, co. 
88  "(...) cum similitudo attendatur secundum convenientiam vel communicacionem in forma, mulltiplex est 
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é aquilo que subjaz e explica qualquer relação de semelhança, desde aquela mantida entre duas 

manchas que são brancas na mesma intensidade, até aquela mantida entre Deus e as criaturas, 

mas em cada um desses casos, a forma é compartilhada de uma maneira diferente. Como a 

forma daquilo que é sentido existe intencionalmente naquele que sente, desempenhando o papel 

de species sensível, podemos falar aqui num certo tipo de relação de semelhança entre o 

princípio pelo qual algo é sentido e aquilo que é sentido. Sujeito e objeto assemelham-se na 

medida em que compartilham uma mesma forma segundo modos de ser diferentes, intencional 

no sujeito e natural no objeto. 

 A análise da noção de verdade permite entender em que sentido tanto juízos sensíveis 

podem ser verdadeiros, na medida em que a semelhança de um objeto é forma desses atos 

judicativos. No entanto, ela deixa ao menos dois pontos em aberto. Uma vez que ser verdadeiro 

com respeito a um objeto consiste em receber intencionalmente a forma dele, por que é preciso 

distinguir juízo sensível de apreensão sensível? A apreensão não se completaria justamente com 

a recepção de uma species? Se for assim, não é claro por que a apreensão só poderia ser 

verdadeira em referência a um juízo que se segue dela. Além disso, temos a segunda parte de 

nossa questão acerca da relação entre juízo sensível e verdade: qual é a diferença entre o modo 

como a verdade, essa concordância intencional entre a forma de um ente enquanto conhece e a 

forma daquele que é conhecido, se encontra no juízo sensível e no juízo intelectual? 

 

3.2. A especificidade da verdade no juízo sensível. 

 O exame desse último ponto permitirá especificar a diferença constitutiva entre juízo e 

apreensão sensível. Como havíamos visto, a verdade não está no sentido do mesmo modo que 

no intelecto que compõe e divide, isto é, no juízo intelectual, pois "ainda que o sentido 

verdadeiramente julgue acerca da coisa, ainda assim não conhece a verdade pela qual 

verdadeiramente julga"89. Essa verdade, denominada conformidade no caso do intelecto, pode 

ser atribuída aos sentidos enquanto se estabeleça uma concordância intencional de formas entre 

a potência cognitiva e seu objeto, mas não pode ser atribuída aos sentidos como algo que está 

presente neles de modo propriamente cognitivo. Em outras palavras, algo está presente numa 

potência cognitiva na medida em que seja seu objeto, do modo como uma música não sai de 

minha cabeça caso eu não pare de pensar nela. Por isso, a verdade não está contida 

intencionalmente na sensação que, embora sendo verdadeira, é incapaz de ter cognição dessa 

                                                 
similitudo, secundum multos modos communicandi in forma." Summae Theologiae I, q. 4 a.3, co. 

89 "(...) etsi enim sensus vere iudicat de rebus, non tamen cognoscit veritatem, qua vere iudicat" De Veritate, q.1 

a. 9, co. 
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verdade:  

Precisamente, portanto, a verdade pode ser no sentido, ou no intelecto que conhece 

aquilo que é, como em certa coisa verdadeira; não porém como o conhecido no 

cognoscente, o que o nome 'verdadeiro' veicula; assim, a perfeição do intelecto é o 

verdadeiro enquanto conhecido.90 

 Por conta dessa relação precária que a sensação – assim como a primeira operação do 

intelecto, que não nos interessa – tem com a verdade, na medida em que não tem cognição dessa 

verdade, só resta à sensação algo muito similar à verdade ontológica que mencionamos 

anteriormente. Ora, se a verdade se encontra na sensação do modo como se encontra numa coisa 

verdadeira, conforme Tomás afirma expressamente no trecho acima, e, no final das contas, 

qualquer ente é verdadeiro nessa acepção, parece que o caráter veritativo prioritário do juízo 

sensível não contribuiria nem para diferencia-lo da mera apreensão sensível, nem para compara-

lo de modo significativo ao juízo intelectual. À primeira vista, a tese de que a verdade se 

manifesta na sensação enquanto verdade ontológica apenas reforça a dificuldade em identificar 

o que especifica o juízo sensível. Pior ainda, o modo não-cognitivo segundo o qual um juízo 

sensível contém a verdade tornaria difícil até mesmo ver algum privilégio das sensações 

enquanto portadoras de verdade, em contraste com outros entes desprovido de cognição, como 

uma pedra ou o aquecimento provocado pelo fogo. Ao menos esse último constrangimento pode 

ser facilmente dispensado, como indica o trecho acima: a sensação não é verdadeira como 

qualquer tipo de coisa verdadeira, mas como uma certa coisa verdadeira. No mesmo artigo, 

Tomás explicara um pouco antes que  

Como, porém, toda coisa é verdadeira segundo tem a forma própria de sua natureza, 

é necessário que o intelecto, enquanto é cognoscente, seja verdadeiro enquanto tem a 

semelhança da coisa cognoscida, que é a forma dele enquanto é cognoscente. E por 

isso a verdade se define como conformidade entre intelecto e coisa.91 

 O mesmo se aplica, mutatis mutandis aos sentidos, na medida em que eles são potências 

cognitivas. A presença de uma semelhança daquilo de que se tem cognição no cognoscente é 

constitutiva da própria natureza dos atos cognitivos em geral, sem que os sentidos escapem a 

essa regra, como vimos acima. Desse modo, os sentidos atualizados são verdadeiros não como, 

por exemplo, uma autêntica pepita de ouro verdadeiramente é ouro, mas como certas "coisas" 

– atos cognitivos – cuja natureza é ter a semelhança de um objeto cognoscível. Por um lado, os 

atos sensíveis e os intelectuais da primeira operação ("o intelecto que conhece o que é") atendem 

ao critério geral de verdade para qualquer coisa, ter a forma de sua própria natureza, do modo 

                                                 
90 "Veritas quidem igitur potest esse in sensu, vel in intellectu cognoscente quod quid est, ut in quadam re vera, 

non autem ut cognitum in cognoscente, quod importat nomen veri; perfectio enim intellectus est verum ut 

cognitum." Summa Theologiae I, q. 16 a. 2, co. 
91 "Cum autem omnis res sit vera secundum quod habet propriam formam naturae suae, necesse est quod 

intellectus, inquantum est cognoscens, sit verus inquantum habet similitudinem rei cognitae, quae est forma 

eius inquantum est cognoscens. Et propter hoc per conformitatem intellectus et rei veritas definitur." Ibidem. 
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como o ouro é verdadeiro caso de fato tenha a forma áurea. Por outro lado, como eles são atos 

de natureza cognitiva, só podem atender a esse critério geral mediante a concordância 

intencional entre formas que constitui a razão de verdade. 

 Mas, se pudermos supor que algo é falso em sentido proporcional àquele em que algo 

do mesmo tipo é verdadeiro, a falsidade nos sentidos deve ser também uma falsidade 

ontológica. Ora, uma coisa é falsa na medida em que ela não tenha a forma de sua própria 

natureza. Ouro falso é um metal que não tem a forma que torna algo ouro, ou seja, ouro falso 

simplesmente não é ouro. Do mesmo modo, uma sensação falsa fracassa em possuir a própria 

forma que a tornaria uma autêntica sensação acerca de determinado objeto, ou seja, a forma do 

objeto sensível que deveria ser dado a conhecer por ela. Assim, sensações falsas são sensações 

imperfeitas ou não são atos dos sentidos externos em absoluto. De fato, como veremos ao 

abordar uma das motivações para o representacionalismo no final do capítulo 5, alguns casos 

de engano na sensação consistem ou bem na recepção defeituosa da species do objeto sensível 

na sensação; ou numa operação da imaginação, e não dos sentidos externos. 

 Poder-se-ia aqui objetar que também um juízo intelectual falso é, a seu modo, um ato 

cognitivo defeituoso ou imperfeito, pois fracassa em dizer a verdade. Nesse caso, a falsidade 

na sensação seria uma imperfeição tanto quanto aquela no intelecto, trivializando a verdade ou 

falsidade ontológica que alegamos caracterizar a sensação em particular. No entanto, a falsidade 

pode se encontrar no juízo intelectual sem que acarrete defeito para ele, ou seja, sem que o 

próprio juízo torne-se falso. Isso porque, assim como a verdade é conhecida pelo intelecto, a 

falsidade também pode encontrar-se no intelecto enquanto conhecida. É isso que acontece 

quando formamos um juízo predicativo negativo:  

Mas, essa diferença, que foi dita antes acerca da verdade, deve ser observada, que a 

falsidade pode estar no intelecto, não somente porque a cognição do intelecto é falsa, 

mas porque o intelecto tem cognição acerca dela, assim como acerca da verdade: 

porém, no sentido, a falsidade não está enquanto conhecida, como dito.92 

 Negar uma predicação consiste em conhece-la como falsa, ou seja, 'É falso que P' é 

negação apofântica de 'P', do mesmo modo que 'É verdade que P' simplesmente assere 'P'. Como 

efeito colateral disso, podemos compreender o que apenas havíamos suposto como natural ou 

intuitivo no capítulo 2, a saber, porque não há sensações estritamente negativas. Ver o não-verde 

deve ser um caso de ver o vermelho ou qualquer outra cor, ao passo que negar que Sócrates está 

sentado não supõe afirmar nada sobre Sócrates. Como não há cognição da falsidade na 

sensação, e como a negação de P equivale à afirmação de que P é falso, não pode haver 

                                                 
92 "Hac tamen differentia servata, quae supra circa veritatem dicta est, quod falsitas in intellectu esse potest, non 

solum quia cognitio intellectus falsa est, sed quia intellectus eam cognoscit, sicut et veritatem, in sensu autem 

falsitas non est ut cognita, ut dictum est." Summa Theologiae I, q. 17, a.3, co. 
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sensações cujo conteúdo seja meramente negativo. 

 Além disso, mesmo quando a falsidade se encontra num juízo intelectual na medida em 

que ele é falso, esse juízo não é imperfeito no mesmo sentido em que algumas sensações falsas 

são defeituosas. Quando a sensação refere-se a um objeto próprio, como a visão refere-se a uma 

certa cor, a falsidade sensível só pode decorrer de um impedimento orgânico no olho, ou de 

alguma interferência no meio; miopia ou névoa, por exemplo. Mas, no caso dos sensíveis 

comuns, bem como no caso do intelecto, a falsidade não pode ser colocada na conta de um 

órgão mal disposto ou de um ambiente desfavorável. Voltaremos a esse tema no capítulo 5, 

quando concluirmos porque um representacionalismo é dispensável para explicar o engano na 

sensação.  

 Compreendidas as repercussões de os sentidos serem incapazes de conhecer a verdade, 

isto é, de conte-la intencionalmente, cabe perguntar por que é preciso reconhecer a presença 

intencional da verdade ou da falsidade no juízo intelectual, mas recusa-la no juízo sensível. 

Tomás oferece como razão para isso uma diferença de caráter ontológico entre intelecto e 

sentidos: 

A razão disso é porque aqueles que são perfeitíssimos entre os entes, como as 

substâncias intelectuais, retornam à sua essência com retorno completo (...) Mas, o 

sentido, que entre os outros mais se aproxima das substâncias intelectuais decerto 

começa a retornar a sua essência, pois não somente conhece o sensível, mas também 

conhece seu sentir; entretanto não completa o retorno dele, pois o sentido não 

conhece sua essência. A razão que Avicena apresenta para isso é que o sentido não 

conhece senão por um órgão corporal, mas não é possível que um órgão corporal 

recaia entre a potência sensível e ela própria. Mas, potências insensíveis de nenhum 

modo retornam sobre si mesmas, pois não conhecem seu agir, assim como a chama 

não conhece seu aquecer.93 

 A diferença entre o modo como se faz presente a verdade nos juízos do intelecto e 

naqueles da sensação deriva-se do quanto cada uma dessas potências é capaz de "retornar" à 

própria essência. O intelecto é capaz de realizar um retorno completo, em virtude de seu elevado 

grau de perfeição, e por isso é capaz de conhecer a verdade ou a falsidade. Entretanto, os 

sentidos retornam apenas sobre suas operações, em virtude da corporeidade por meio da qual 

eles operam, e por isso são verdadeiros, mas não conhecem a verdade. Desse modo, o desnível 

entre a verdade intelectual e a sensível decorre do desnível ontológico entre uma potência 

cognitiva imaterial e outra material. Como o intelecto retorna completamente à sua essência, 

                                                 
93 "Cuius ratio est, quia illa quae sunt perfectissima in entibus, ut substantiae intellectuales, redeunt ad 

essentiam suam reditione completa (...) Sensus autem, qui inter cetera est propinquior intellectuali substantiae, 

redire quidem incipit ad essentiam suam, quia non solum cognoscit sensibile, sed etiam cognoscit se sentire; non 

tamen completur eius reditio, quia sensus non cognoscit essentiam suam. Cuius hanc rationem Avicenna 

assignat, quia sensus nihil cognoscit nisi per organum corporale. Non est autem possibile ut organum corporale 

medium cadat inter potentiam sensitivam et seipsam. Sed potentiae insensibiles nullo modo redeunt super 

seipsas, quia non cognoscunt se agere, sicut ignis non cognoscit se calefacere."  De Veritate, q.1, a. 9 co. 
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ele pode conhecer não só seu ato intelectivo, mas também a conformidade entre esse ato e a 

coisa sobre a qual ele julga94. Isso porque a conformidade entre ato e objeto do juízo é 

constitutiva da própria essência do intelecto. Essa conformidade é o modo como se manifesta, 

no intelecto95, a concordância intencional entre a forma daquele que conhece e a forma daquilo 

que é conhecido, isto é, a verdade. Com isso, a capacidade de retorno ou reflexão completa 

sobre si mesmo, característica do intelecto, na medida em que é imaterial, é o que garante, em 

última instância, que ele possa ter cognição da verdade, e não apenas ter cognições que são 

verdadeiras. Por outro lado, ao conhecer seus próprios atos, em virtude de uma maior 

proximidade com a perfeição do intelecto, os sentidos constituem-se como potências cognitivas, 

ainda que não cheguem a ter cognição da proporção entre seus atos e os objetos de seus atos. 

 Essa explicação levanta algumas dificuldades. Em primeiro lugar, sua base de 

sustentação ontológica é notoriamente problemática. Uma vez que deixemos em aberto a tese 

de que o intelecto é imaterial, essa via de justificação para os diferentes modos pelos quais a 

verdade se encontra no intelecto e nos sentidos perde considerável parte de seu interesse. Além 

disso, em que precisamente consiste esse retorno ou reflexão completa de que um intelecto 

imaterial seria capaz? É difícil entender como a simples realização de juízos predicativos deva 

pressupor que conheçamos a essência do princípio intelectual, como afirma Tomás, 

especialmente se levarmos em conta que, mais tarde em sua obra, o conhecimento dessa 

natureza supõe uma "investigação diligente e sutil", de tal modo que "muitos ignoram a natureza 

da alma, e muitos também se enganam sobre a natureza da alma"96. Naturalmente, poder-se-ia 

tentar superar essa dificuldade tratando a reflexão completa mencionada no De Veritate como 

algo diferente de um conhecimento teoricamente desenvolvido sobre a essência da alma 

intelectiva. Essa possibilidade interpretativa torna-se ainda mais atraente levando em 

consideração que, já nessa obra, Tomás lançava mão de uma distinção muito próxima à da 

                                                 
94 "(...)o intelecto reflete sobre seu ato, não só enquanto conhece seu ato, mas enquanto conhece a proporção dele 

à coisa; a qual decerto não pode ser conhecida a não ser que seja conhecida a natureza do próprio ato; a qual não 

pode ser conhecida a não ser que seja conhecida a natureza do princípio ativo, que é o próprio intelecto, em cuja 

natureza está conformar-se à coisa; nessa medida, o intelecto que reflete sobre si mesmo conhece a verdade." 

"(...)intellectus reflectitur supra actum suum, non solum secundum quod cognoscit actum suum, sed secundum 

quod cognoscit proportionem eius ad rem: quae quidem cognosci non potest nisi cognita natura ipsius actus; quae 

cognosci non potest, nisi natura principii activi cognoscatur, quod est ipse intellectus, in cuius natura est ut rebus 

conformetur; unde secundum hoc cognoscit veritatem intellectus quod supra seipsum reflectitur." Ibidem. 
95 Embora usualmente Tomás reserve o termo 'conformidade' e seus cognatos à relação que torna juízos 

intelectivos verdadeiros, ao menos em uma ocasião ele estende sua aplicação também à concordância entre 

sentidos e seus objetos: "Daí o sentido é dito verdadeiro quando por sua forma conforma-se à coisa existente fora 

da alma" "Unde sensu dicitur verus, quando per formam suam conformatur rei extra anima existenti." Expositio 

Peryermeneias, lib. 1 l. 3 n. 9  
96 "Sed ad secundam cognitionem de mente habendam, non sufficit eius praesentia, sed requeritur diligens et 

subtilis inquisition. Unde et multi naturam anima ignorant, et multi etiam circa natura animae erraverunt" 

Summae Theologiae I, q. 87 a.1, co.  
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Suma entre o conhecimento ordinário que se tem de si mesmo enquanto sujeito de seus próprios 

atos cognitivos sensíveis ou intelectuais, e o conhecimento acerca da própria natureza da alma 

intelectiva, sendo este último falível:  

Quanto ao segundo, se diz que ninguém jamais errou ao não se perceber vivendo, o 

que diz respeito à cognição pela qual alguém conhece o ocorre em sua alma (...) Mas, 

acontece erro entre muitos na cognição acerca da natureza da própria alma em 

específico.97 
 Não se pode supor, no contexto de uma mesma obra, que uma mesma cognição da 

natureza do intelecto seja ora apresentada como pressuposto da atividade judicativa regular, ora 

como algo inacessível a muitos. Mas, então, em que consistiria essa cognição acerca da natureza 

do intelecto que garante a presença intencional da verdade na segunda operação do intelecto? 

 Numa interpretação deflacionária, podemos considerar que não se trata de um 

conhecimento quididativo acerca do princípio intelectivo, mas da mera capacidade de 

identificar a função distintiva do intelecto, em contraste com outras potências como a vontade 

ou a sensação. Assim, a cognição da verdade pressuporia apenas que aquele que julga reconheça 

que ele está pensando sobre o que algo é, ao invés de querendo ou sentindo algo. O retorno 

completo de que fala Tomás não seria mais do que a cognição acerca do próprio caráter 

cognitivo intelectual do ato de julgar por composição ou divisão, enquanto esse ato se conforma 

ao seu objeto. Não é necessário que esse gênero de reflexão envolva uma cognição distinta da 

conformidade envolvida na potência intelectiva, ou seja, não é necessário que qualquer um 

capaz de realizar predicações verdadeiras ou falsas saiba formular uma definição da potência 

intelectual como algo cuja natureza é conformar-se à coisa. Basta que cada ato judicativo 

envolva a cognição de que se está a representar a coisa conhecida de uma certa maneira, de 

modo que, ao julgar que Sócrates é branco, eu saiba que estou me comprometendo com uma 

conformidade entre a coisa Sócrates e a brancura de acordo com a qual eu o represento. Mas, 

isso não é muito diferente de dispensar a cognição sobre a própria natureza do intelecto como 

requisito do juízo intelectual, pondo em seu lugar diretamente a cognição da conformidade entre 

os atos intelectuais e os objetos inteligíveis. Esse parece ser esse o caminho escolhido por 

Tomás no artigo 2 da questão 16 da "Suma Teológica". Aí, a diferença entre o modo como a 

verdade se encontra no intelecto e na sensação é explicada por meio da capacidade que o 

primeiro, mas não a segunda, tem de conhecer sua própria conformidade à coisa conhecida. 

Qualquer referência a uma cognição da natureza do intelecto ou mesmo a algum tipo de reflexão 

é omitida: 

                                                 
97 "Ad secundum dicendum, quod nullus unquam erravit in hoc quod non perciperet se vivere, quod pertinet ad 

cognitionem qua aliquis singulariter cognoscit quid in anima sua agatur(...) Sed error apud multos accidit 

circa cognitionem naturae ipsius animae in specie.". De Veritate, q. 10 a.8 ad 2.  
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Daí, conhecer esta conformidade é conhecer a verdade. Entretanto, de nenhum modo 

o sentido a conhece: assim, mesmo que a visão tenha a similitude do visível, ainda 

não conhece a comparação que há entre a coisa vista e aquilo que apreende dela. 

Entretanto, o intelecto pode conhecer sua conformidade à coisa inteligível; mas ainda 

não a apreende enquanto conhece aquilo que é acerca de algo; mas quando julga que 

a coisa é tal como a forma que dela apreende, então por primeiro diz e conhece a 

verdade. E faz isso compondo e dividindo: pois em toda proposição alguma forma 

significada pelo predicado ou aplica-se a alguma coisa significada pelo sujeito, ou é 

removida dela.98 

 No lugar da razão ontológica e de uma obscura noção de retorno completo sobre a 

própria natureza do princípio intelectivo usadas no De Veritate, esse texto nos apresenta uma 

análise da estrutura lógica do juízo. Conhecer a verdade é conhecer a conformidade entre a 

coisa e aquilo que o intelecto apreende acerca da coisa, ou seja, a presença intencional da 

verdade numa das operações intelectivas consiste na cognição acerca de uma concordância 

entre os dois polos da relação cognitiva, a coisa e a representação intelectual dessa coisa. Mas, 

como não é possível que o intelecto apreenda diretamente a própria coisa com a qual ele 

concorda, é preciso que ela seja significada por um conceito sujeito. O predicado, por sua vez, 

significa a forma segundo a qual essa coisa é julgada ser. Assim, por exemplo, no juízo que é 

significado pelo enunciado 'Homem é branco', é conhecida a conformidade entre a coisa 

apreendida por meio do conceito de homem e a forma da brancura, atribuída ao homem por 

meio do conceito de branco. Ao conhecer essa conformidade, o ser acidental do homem é 

conhecido, assim como seu ser substancial é conhecido numa predicação essencial e sua 

existência numa predicação existencial. Com isso, a complexidade predicativa do juízo 

intelectual aparece como uma exigência imposta pela possibilidade de julgar que as coisas são 

tal como as julgamos, isto é, uma condição de possibilidade de julgar que há conformidade 

entre a intelecção e coisa inteligida. 

 Não nos interessa aqui, como havíamos apontado antes, explorar a forma lógica do juízo 

por composição e divisão. Basta, para o propósito desta seção, que atentemos para a conexão 

necessária, envolvida nessa análise, entre cognição da verdade e complexidade predicativa. 

Essa conexão permite compreender porque juízos sensíveis não podem ser verdadeiros do 

mesmo modo que juízos intelectuais, dispensando qualquer razão de natureza ontológica. A 

sensação só pode ser verdadeira como um certo tipo de coisa verdadeira porque ela não tem a 

estrutura predicativa que, como acabamos de ver, é pressuposta pela cognição acerca da 

                                                 
98 "Unde conformitatem istam cognoscere, est cognoscere veritatem. Hanc autem nullo modo sensus cognoscit, 

licet enim visus habeat similitudinem visibilis, non tamen cognoscit comparationem quae est inter rem visam 

et id quod ipse apprehendit de ea. Intellectus autem conformitatem sui ad rem intelligibilem cognoscere 

potest, sed tamen non apprehendit eam secundum quod cognoscit de aliquo quod quid est; sed quando 

iudicat rem ita se habere sicut est forma quam de re apprehendit, tunc primo cognoscit et dicit verum. Et hoc 

facit componendo et dividendo, nam in omni propositione aliquam formam significatam per praedicatum, vel 

applicat alicui rei significatae per subiectum, vel removet ab ea." Summae Theologiae I, q. 16 a. 2, co. 
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verdade. Ainda que não haja um bom motivo para aceitar a imaterialidade da operação 

intelectual, ou para recusar a potências corporais a capacidade de retornar sobre si mesmas, 

basta conceder o caráter pré-predicativo das operações sensíveis para aceitar que a verdade não 

pode estar presente intencionalmente na sensação, isto é, que a verdade não é cognoscível pela 

sensação.  

 Para terminar de esclarecer a especificidade do juízo sensível, resta compreender o que 

o distingue da mera apreensão sensível. Já vimos Tomás afirmar que a apreensão sensível é 

verdadeira somente com respeito ao juízo que se segue dela, o que pode ser compreendido como 

uma prioridade do juízo sensível frente à apreensão sensível no que diz respeito à verdade. O 

que justifica essa prioridade? Será legítimo distinguir juízo e apreensão como estágios distintos 

da operação sensitiva, ou seria mais justo toma-los como duas maneiras de designar uma mesma 

operação, respectivamente sob a perspectiva de sua verdade e da recepção nos sentidos da forma 

de um objeto?  

 Alguns comentadores sugerem que aquilo que diferencia o juízo da apreensão sensível 

diria respeito ao conteúdo de cada um desses aspectos da operação sensível. Apenas por meio 

de seu caráter judicativo é que a sensação apreenderia seu objeto como existente. Ao menos 

uma das passagens sobre o juízo sensível que usamos anteriormente parece apoiar em alguma 

medida essa interpretação: "Mas, a verdade está no sentido como consequente do ato dele; a 

saber, enquanto o juízo do sentido é sobre a coisa, segundo o que ela é(...)"99. Segundo Pasnau, 

"Estritamente falando, os sentidos são verdadeiros ou falsos (corretos ou incorretos) apenas na 

medida em que o juízo deles está em jogo, e ele indica que isso é uma questão de julgar que 

algo existe ou não existe"100. Em apoio a essa leitura, é mencionada uma passagem análoga à 

anterior, em que Tomás afirma que "assim se diz haver verdade e falsidade no sentido como no 

intelecto, enquanto evidentemente julga ser o que é ou o que não é"101. Vale assinalar, em 

primeiro lugar, que não é correto atribuir aos sentidos a capacidade de julgar que algo não existe, 

uma vez que, não sendo eles capazes de conhecer a verdade nem a falsidade, não pode haver 

sensações negativas. Quando é verdadeiro, o sentido julga ser o que é; quando é falso, julga ser 

o que não é. Mas, os sentidos não podem julgar não ser o que é, nem o que não é. Mesmo 

deixando de lado essa imprecisão, parece uma interpretação forçada enxergar em passagens 

como essas a referência a uma suposta carga existencial do juízo sensível. Tudo o que está sendo 

                                                 
99 "Sed veritas est in sensu sicut consequens actum eius; dum scilicet iudicium sensus est de re, secundum quod 

est (…)" De Veritate, q. 1, a. 9, co. 
100 Pasnau 1997. p. 139  
101 "(…)sic dicitur esse veritas vel falsitas in sensu, sicut et in intellectu; in quantum videlicet iudicat esse quod 

est, vel quod non est." De Veritate q, 1, a. 11, co. 
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dito é que a sensação julga acerca de seus objetos que são tal cor ou tal textura. Isso não implica 

considerar que a sensação julga que eles existem atualmente, ao invés de não existirem. Por 

fim, no mesmo artigo em que se encontra a passagem sobre a qual se apoia a interpretação de 

Pasnau, Tomás afirma que "o sentido apreende a coisa como é"102. Caso o simples uso do verbo 

'ser' para caracterizar o conteúdo do juízo fosse indício de uma carga existencial, deveríamos 

assumir que a apreensão, que é então contrastada com o juízo, também apresenta essa carga 

existencial. Com isso, a diferença entre juízo e apreensão sensível seria neutralizada. 

 Para defender que é por meio do juízo sensível que a existência do objeto é conhecida, 

Joseph Owens segue uma estratégia mais próxima à nossa abordagem da distinção entre 

apreensão e juízo. Usando como paradigma de ato judicativo a segunda operação intelectual, 

ele conclui que, assim como essa operação do intelecto diz respeito à existência de uma coisa, 

do mesmo modo o juízo sensível "torna alguém consciente de que o objeto sensível existe"103. 

Como base dessa interpretação acerca do papel existencial que qualquer tipo de juízo teria, 

Owens recorre, entre outros textos, à passagem do "Comentário ao Tratado da Trindade de 

Boécio" em que Tomás distingue a intelecção dos indivisíveis dos juízos por composição e 

divisão a partir daquilo a que cada uma dessas operações diz respeito, na coisa: 

Precisamente, a primeira operação diz respeito à própria natureza da coisa, segundo a 

qual a coisa inteligida ocupa algum grau de ser nos entes, seja uma coisa completa, 

como um todo, ou uma coisa incompleta, como uma parte ou acidente. A segunda 

operação diz respeito ao próprio ser da coisa, que resulta precisamente da congregação 

dos princípios da coisa nos compostos, ou é concomitante à própria natureza simples 

da coisa, como nas substância simples.104 

 Da mesma maneira que a especificidade do juízo intelectual seria sua relação com o ser 

da coisa, a especificidade do juízo sensível seria sua relação com a existência da coisa. Para 

aceitar essa interpretação, seria preciso antes de mais nada identificar as noções de ser e de 

existência, de tal modo que todo juízo intelectual por composição e divisão diria algo sobre a 

existência daquilo sobre o que julga. Com isso, juízos correspondendo a enunciados com a 

forma gramatical 'S é P' deveriam ser sempre suscetíveis de uma leitura aspectual, como se 

afirmassem 'S existe enquanto P', ou 'Um S que é P existe'. Essa leitura parece ser desencorajada 

quando Tomás, no Comentário ao De Interpretatione nega que a cópula 'é' tenha a função de 

atribuir ser natural ao sujeito de enunciados de terceiro adjacente: 

(…) devemos notar que o verbo 'é' é ele mesmo predicado numa enunciação, como 

                                                 
102 "(…)sensus apprehendit rem ut est (...)"Ibidem. 
103 Owens 1980. p. 37. 
104 "Prima quidem operatio respicit ipsam naturam rei, secundum quam res intellecta aliquem gradum in entibus 

obtinet, sive sit res completa, ut totum aliquod, sive res incompleta, ut pars vel accidens. Secunda vero 

operatio respicit ipsum esse rei, quod quidem resultat ex congregatione principiorum rei in compositis vel 

ipsam simplicem naturam rei concomitatur, ut in substantiis simplicibus." In De Trinitate Boethiis, q. 5 a.3, 

co. 
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em 'Sócrates é'. Através disso, pretende-se significar que Sócrates realmente é. 

Algumas vezes, porém, 'é' não é predicado como o predicado principal, mas 

adicionado ao predicado principal para conectá-lo ao sujeito, como em 'Sócrates é 

branco'. Aqui, a intenção não é afirmar que Sócrates tem ser natural, mas atribuir 

brancura a ele por meio do verbo 'é'. (…) Ele é dito ser terceiro não porque é um 

terceiro predicado, mas porque é uma terceira palavra posta na enunciação, que junto 

com o nome predicado faz um predicado, e assim o enunciado se divide em duas partes 

e não é três.105 
 A composição interna ao predicado num enunciado de terceiro adjacente é uma mera 

composição nominal, ou seja, a cópula 'é' apenas indica a função predicativa, sem acrescentar 

nenhum conteúdo predicado. Isso significa que nem sempre o juízo intelectual, que dá 

significado a um enunciado, diz respeito ao ser tomado enquanto atualidade e complemento da 

essência na constituição do ente. Às vezes, o juízo pode descrever a inerência de uma forma 

num sujeito, por meio da qual a coisa tem o ser algo, do modo como Sócrates tem o ser filósofo, 

sem fazer nenhuma referência ao ser natural que Sócrates tem na medida em que é algo de 

atualmente existente. É difícil conciliar as teses dos dois últimos textos. No Comentário ao De 

Trinitate, Tomás explicitamente contrasta a noção de ser com a de natureza, sujeito e unidade, 

deixando claro que está falando do ser que a coisa tem como contraparte de sua essência 

composta ou simples. Isso poderia nos levar a atribuir uma mudança de opinião entre as duas 

obras em que as passagens se encontram. Alternativamente, poder-se-ia enfraquecer a leitura 

da passagem do Comentário ao De Trinitate: ela não atribuiria a todo e qualquer juízo por 

composição e divisão uma referência ao ser da coisa, mas apenas reservaria a esses juízos o 

privilégio de serem capazes de dizer esse ser, embora não necessariamente o façam. Tomás não 

faria essa ressalva explícita em virtude da relação entre o juízo intelectual de existência e o 

juízo que descreve a inerência de uma forma num sujeito: juízos afirmativos do segundo tipo 

só podem ser verdadeiros caso um juízo existencial afirmativo com o mesmo sujeito seja 

verdadeiro. 

 Mesmo que concedamos uma indistinção entre as noções de ser e de existência e que 

aceitemos com Owens que o juízo intelectual sempre exprime a existência real de uma coisa, 

não é claro que a referência à existência de um objeto seja aquilo que aproxima juízos sensíveis 

de juízos intelectuais. O texto do Comentário ao De Trinitate indica uma ordenação entre juízo 

                                                 
105 "(...) considerandum est quod hoc verbum est quandoque in enunciatione praedicatur secundum se; ut cum 

dicitur, Socrates est: per quod nihil aliud intendimus significare, quam quod Socrates sit in rerum natura. 

Quandoque vero non praedicatur per se, quasi principale praedicatum, sed quasi coniunctum principali 

praedicato ad connectendum ipsum subiecto; sicut cum dicitur, Socrates est albus, non est intentio loquentis 

ut asserat Socratem esse in rerum natura, sed ut attribuat ei albedinem mediante hoc verbo, est; et ideo in 

talibus, est, praedicatur ut adiacens principali praedicato. Et dicitur esse tertium, non quia sit tertium 

praedicatum, sed quia est tertia dictio posita in enunciatione, quae simul cum nomine praedicato facit unum 

praedicatum, ut sic enunciatio dividatur in duas partes et non in tres." Expositio Libri Peryermeneias, lib. 2, 

l. 2, 
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e primeira operação a partir daquilo a que eles dizem respeito. O juízo intelectual diz respeito 

ao ser que resulta dos princípios constitutivos de um todo composto ou simples, e nessa medida 

supõe uma primeira operação intelectual que diz respeito a esses princípios constitutivos ou ao 

próprio todo. Com isso, a analogia entre os pares apreensão sensível/ juízo sensível e intelecção 

dos indivisíveis/ juízo intelectual resultaria numa dupla confusão entre juízo intelectual e juízo 

sensível. No objeto de ambos, estaria a mesma existência e a mesma constituição ontológica 

inteligível da coisa que se apresenta às potências cognitivas. Em outras palavras, para que o 

juízo sensível pudesse visar a existência que é visada no juízo intelectual, a apreensão sensível 

deveria poder visar de algum modo o tipo de conteúdo quididativo visado pela primeira 

operação do intelecto. Para Owens isso não seria um problema, já que ele parece disposto a 

assumir que intelecto e sentidos visam em certa medida os mesmos conteúdos. Após analisar 

alguns textos sobre o juízo sensível, ele conclui: 

Eles [os textos] parecem ser claros o bastante em manter que tanto sensação quanto 

intelecção são de algum modo estruturados de maneira paralela, com respeito à 

apreensão da existência (...) Ambos dão consciência de que o objeto é uma coisa e 

existe. Nessa medida, ambos têm aspectos quididativos e existenciais, da maneira em 

que são a cognição de um objeto.106 

 Essa posição é construída no contexto da polêmica de Owens com o tomismo 

transcendental, tema principal do artigo em questão. Ele recusa qualquer a priori que se queira 

atribuir à teoria tomista da cognição para enquadra-la artificialmente nos moldes de uma teoria 

kantiana. Como estratégia para contestar o tomismo transcendental, ele defende que toda a 

estrutura inteligível descoberta pelo intelecto deveria estar presente em germe no conteúdo da 

sensação. Com isso, o caráter inteiramente a posteriori da intelecção estaria garantido, na 

medida em que o intelecto apenas seleciona ou extrai, dentre aquilo que lhe é apresentado pelos 

sentidos, um conteúdo quididativo que já estava dado antes da atividade intelectual. Trata-se de 

uma suposição fortemente problemática, tendo em vista que, como veremos no capítulo 5, a 

passividade da sensação restringe seu objeto a um domínio restrito dos acidentes. 

Consequentemente, é igualmente problemático que o juízo sensível possa julgar sobre o ser 

(concebido ou não como existência) de algo do mesmo modo que o juízo intelectual o faz. 

Apontar a cognição de uma mesma existência como aspecto constitutivo dos dois tipos de juízos 

ajuda Owens a explicar porque ambos são juízos. Essa ajuda, porém, tem o preço de impedir 

que se compreenda porque eles são juízos de naturezas diferentes. Mas, é necessário distinguir 

a natureza dos juízos formados pela sensação e pelo intelecto, uma vez que o juízo se caracteriza 

antes de tudo por ser prioritariamente verdadeiro ou falso e a verdade se encontra de modos 

                                                 
106 Owens 1980.  p.41. 
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diferentes no juízo sensível e no juízo intelectual. 

 Garceau, do mesmo modo que Owens, escolhe explicar o juízo sensível a partir de uma 

comparação com o juízo intelectual. No entanto, diversamente de Owens e Pasnau, ele não 

identifica a especificidade do juízo sensível a partir do conteúdo a que eles dizem respeito, 

preferindo encontrar um aspecto funcional peculiar aos juízos. Para isso, ele empreende uma 

minuciosa análise histórico-conceitual das fontes da noção tomista de juízo. A partir dessa 

análise, ele propõe que Tomás privilegia dois aspectos na caracterização do juízo, um herdado 

da tradição agostiniana e outro herdado da tradição aristotélica: a capacidade de efetuar 

avaliações e a capacidade de discriminar. No caso do juízo intelectual, isso se exprime no 

discernimento de regras para julgar – os primeiros princípios – e na aplicação dessas regras na 

avaliação daquilo sobre o que se julga. Desse modo, a capacidade discriminatória acaba por 

apresentar uma certa precedência sobre a capacidade avaliativa, revelando um privilégio das 

raízes aristotélicas do juízo sobre suas raízes agostinianas, na concepção tomista. Mas, como 

os sentidos não podem discriminar nada de geral, obviamente sua capacidade discriminatória 

não pode relacionar-se aos princípios de intelecção. Por isso, é necessário formular a função 

discriminatória do juízo sensível de outro modo. Ela consiste na capacidade que a sensação tem 

de diferenciar seus objetos107. Ao tratar do sentido comum, poderemos notar que nossa própria 

alternativa de explicação para o juízo sensível não é incompatível com a de Garceau e até 

mesmo encontra confirmação na proposta dele. Isso porque também atribuiremos ao juízo 

sensível uma dimensão discriminatória. 

 Quando Tomás contrasta juízo sensível e juízo intelectual, no artigo 9 da questão 1 do 

De Veritate, ele não usa a noção de existência, a não ser se considerarmos que o uso do verbo 

'é' para explicar o juízo indica que ele se caracteriza por alguma apreensão da existência, o que 

já contestamos antes. Ao invés disso, ele apela para uma diferença nos tipos de reflexão 

envolvidos na sensação e no intelecto como raiz da diferença entre seus respectivos juízos. Isso 

sugere que o aspecto distintivo de cada tipo de juízo é envolver algum gênero de reflexão. Os 

sentidos julgam porque refletem sobre a ocorrência de seu próprio ato. Mas eles não julgam do 

mesmo modo que o intelecto porque não refletem sobre um aspecto adicional do ato cognitivo, 

a saber, a razão de concordância entre cognição e objeto cognoscível. Mais acima, havíamos 

reinterpretado a noção de reflexão completa intelectual, deixando de lado ou minimizando sua 

caracterização como cognição acerca da natureza do intelecto. No entanto, resta um sentido 

razoável de reflexão, útil para especificar atos judicativos. Trata-se do que se poderia denominar 

                                                 
107 "É preciso então que o juízo, cuja presença ele afirmano conhecimento sensível, não designe nada além do 

discernimento pelos sentidos de seu objeto próprio." Garceau 1968. p. 242. 
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uma consciência dos atos cognitivos.  

 Na verdade, o termo 'consciência' é pouco mais do que a concessão a um vocabulário 

popular. O próprio Tomás emprega esse termo esporadicamente, geralmente em contextos onde 

pretende realçar o uso moral desse termo, como quando se diz que alguém tem a consciência 

pesada. Essa consciência moral, por sua vez, pressupõe a consciência de que uma certa operação 

mental ocorre. Nesse sentido mais geral, 'consciência' é meramente um sinônimo de ter 

cognição de um certo ato: 

Pois o nome 'consciência' significa a aplicação do saber [scire] a algo; daí, 'ter 

consciência' quer dizer como que saber conjuntamente (...)Mas, deve-se saber que na 

primeira aplicação, pela qual se aplica o saber a um ato para saber se ele é feito, há a 

aplicação a um ato particular de conhecimento sensível, como à memória, pela qual 

se recorda do que foi feito; ou ao sentido, pelo qual percebemos esse ato particular 

que agora realizamos.108 

 Dizer que nossos atos cognitivos são conscientes, portanto, é simplesmente dizer que 

temos cognição de nossas cognições, sem especificar até onde se estende essa cognição acerca 

de um ato cognitivo, uma vez que ela alcança níveis diferentes na sensação e na intelecção, 

como vimos. Desse modo, a reflexão incompleta característica do juízo sensível é uma 

aplicação de cognição sobre cognição. Segundo o Comentário ao De Anima: 

(...) o ato da visão pode ser considerado segundo consiste numa modificação do órgão 

pelo sensível exterior, e assim não sente senão a cor. Donde, por essa ação, a visão 

não vê seu ver. Outro é o ato da visão segundo o qual, após a modificação do órgão, 

julga sobre a própria percepção do órgão a partir do sensível, mesmo estando o 

sensível ausente, e assim a visão não vê, ou sente, somente a cor, mas sente também 

a visão da cor.109  

 Ao julgar, há uma cognição sensível do próprio ato de sentir, tanto no caso dos atos do 

sentidos externos, quando o sensível está presente, quanto no caso da imaginação, capaz de 

preservar o que é recebido pela sensação quando o sensível externo já se foi. Por outro lado, ao 

considerar apenas a etapa não-judicativa da sensação, não se pode ainda falar numa cognição 

acerca da própria operação sensível. Em outras palavras, sem o juízo, não há consciência de 

que se sente. Se o que o juízo sensível acrescenta à apreensão é uma consciência dos atos 

sensíveis, então, o próprio caráter cognitivo das sensações é condicionado pela ordenação delas 

ao juízo sensível, pois em potências cognitivas deve haver alguma reflexão sobre o próprio ato: 

“Mas potências insensíveis de nenhum modo retornam sobre si mesmas, pois não têm cognição 

                                                 
108 "Nomen enim conscientiae significat applicationem scientiae ad aliquid; unde conscire dicitur quasi simul 

scire. (…) Sed sciendum, quod in prima applicatione qua applicatur scientia ad actum ut sciatur an factum 

sit, est applicatio ad actum particularem notitiae sensitivae, ut memoriae, per quam eius quod factum est, 

recordamur; vel sensus, per quem hunc particularem actum quem nunc agimus, percipimus." De Veritate, q. 

17, a. 1, co.  
109 "(...) actio visus potest considerari, vel secundum quod consistit in immutatione organi a sensibili exteriori, et 

sic non sentitur nisi color. Unde ista actione, visus non videt se videre. Alia est actio visus secundum quam, 

post immutationem organi, iudicat de ipsa perceptione organi a sensibili, etiam abeunte sensibili: et sic visus 

non videt solum colorem, vel sentit, sed sentit etiam visionem coloris." Sententia Libri De anima, l. 3, cap. 2. 
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do próprio agir, assim como o fogo não tem cognição do próprio aquecer.”110 Sem essa reflexão 

exercida no juízo, não haveria diferença entre os sentidos e qualquer outro tipo de ação natural. 

 O papel constitutivo do juízo sensível com respeito à cognição sensível em geral parece 

confirmado pela análise da noção de verdade e pela prioridade do juízo enquanto verdadeiro ou 

falso. Vimos que, como a verdade consiste numa concordância cognitiva entre dois entes, a 

cognição é de certo modo um efeito da verdade, ou seja, onde houver cognição, é preciso que 

haja verdade – ou falsidade, no caso de atos cognitivos incorretos, até o ponto em que quisermos 

chamá-los de atos cognitivos. Se a apreensão sensível só é verdadeira enquanto está ordenada 

ao juízo sensível que se segue dela, como afirma o texto do De Veritate que deu início à nossa 

investigação111, então a apreensão só é cognitiva em relação a esse juízo também.  

 Mas, há ao menos duas possíveis consequências problemáticas em supor que a 

apreensão é cognitiva na medida em que se ordena ao juízo. Em primeiro lugar, isso faz com 

que a cognição(B) acerca de uma cognição(A) seja requerida para que ocorra a própria 

cognição(A). Ora, mas parece que para que se tenha cognição acerca de algo, esse algo deve 

estar constituído antes da cognição acerca dele. Em outras palavras, parece que o objeto de um 

ato cognitivo deve ter algum tipo de precedência sobre esse ato cognitivo. Como o objeto da 

cognição(B) é a cognição(A), esta deveria anteceder a cognição(B), e não o contrário. Uma 

"cognição de 2ª ordem" só seria possível uma vez que a cognição de 1ª ordem que é seu objeto 

já estivesse constituída independentemente da cognição de 2ª ordem. O segundo problema é 

que se a cognição(B) visa uma operação da sensibilidade, e a cognição(A) – concernente, por 

exemplo, a uma vermelhidão existente fora da mente – depende da cognição(B) para ser um ato 

cognitivo propriamente dito, então parece que a operação sensível em que consiste a 

cognição(A) desempenha o papel de um objeto cognoscível intermediário para que o objeto 

externo seja sentido. Assim, por exemplo, só sentiríamos este vermelho externo por meio de 

sentir a visão do vermelho. Esse outro problema será abordado na defesa do realismo direto 

quanto à sensação, no capítulo 5.  

                                                 
110 "Sed potentiae insensibiles nullo modo redeunt super seipsas, quia non cognoscunt se agere, sicut ignis non 

cognoscit se calefacere." De Veritate, q. 1, a. 9, co.  
111 "(...) no sentido a verdade e a falsidade são propriamente ditas segundo aquilo que ele julga sobre os 

sensíveis; mas segundo aquilo que ele apreende do sensível, não há aí propriamente verdade ou falsidade, 

mas somente segundo seu ordenamento ao juízo (...)" "(...)in sensu proprie veritas et falsitas dicitur 

secundum hoc quod iudicat de sensibilibus; sed secundum hoc quod sensibile apprehendit, non est ibi proprie 

veritas vel falsitas sed solum secundum ordinem ad iudicium (...)" De Veritate, q.1, a.11, co. Cabe lembrar 

que essa passagem encontra-se num ponto do texto que se dedica a tratar da verdade tal como se encontra na 

relação entre sentidos e coisa, intelecto posto à parte. É a verdade dos sentidos, compreendida como 

concordância intencional entre formas, embora sem conhecimento da verdade, que se encontra mais 

propriamente no juízo efetuado pelos sentidos, ao invés de encontrar-se na apreensão sensível. 
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 O primeiro problema talvez possa ser resolvido flexibilizando a precedência do objeto 

de um ato em relação ao ato que incide sobre ele. Tomás reconhece que atos são definidos e 

diferenciados de acordo com os objetos desses atos, do modo como ver o vermelho é diferente 

de ver o verde porque um se dirige ao vermelho e outro ao verde, ou como enxergar é diferente 

de tatear porque um se refere a cores e outro a texturas ou temperaturas. Mas, isso não quer 

dizer que o ato não tem nenhum papel na determinação de seu objeto, ou da maneira pela qual 

seu objeto é delimitado. Pelo contrário, cores podem ocorrer de modo isolado como objetos de 

uma potência sensível não porque existam isoladamente nas coisas sensíveis, mas em virtude 

do tipo de species sensível que pode ser recebida na sensação. Analogamente, a universalidade 

segundo a qual o objeto do intelecto é apreendido segue-se das operações do intelecto e não das 

coisas em que seu objeto existe realmente112. Reúnem-se no objeto de um ato cognitivo 

características derivadas do modo de conhecer e da coisa conhecida, fazendo com que os atos 

cognitivos possam ter algum papel constitutivo com respeito a seus próprios objetos. 

Entretanto, por mais tentador que seja conceder a cognições um papel constitutivo de seus 

objetos, os limites interpretativos para isso são bem restritos.  

 Nos casos mencionados por Tomás, a potência cognitiva simplesmente delimita as 

fronteiras de seu objeto, sem determinar positivamente seu conteúdo. É em virtude da natureza 

de cada potência sensível que sentimos o vermelho da fruta sem sentir seu odor, assim como é 

em virtude da potência intelectiva que podemos pensar a natureza humana sem pensar neste 

homem. No entanto, e esse é especialmente o caso na sensação, o vermelho que é visto em nada 

depende, enquanto vermelho, da sensação; que o vermelho, ao invés do verde, esteja sendo 

visto, não é determinado pelo ato de enxergar. O único elemento no objeto da sensação que 

depende da operação sensível é o ato de ser sentido, que vem da parte na sensação na medida 

em que ela está em ato. Em outras palavras, no objeto sensível em ato, somente a atualidade de 

ser sentido é constituída pelo ato de sentir. Por isso, Tomás, seguindo Aristóteles, afirma que 

                                                 
112 "Quanto ao segundo, deve dizer que, ao dizer inteligido em ato, dois [aspectos] são introduzidos: a saber, a 

coisa que é inteligida, e aquilo que é o próprio inteligir. E similarmente, ao dizer que universal abstrato, dois 

[aspectos] são inteligidos: a saber, a própria natureza da coisa, e abstração ou universalidade. (...) E isso 

podemos ver por similaridade no sentido. Pois a visão vê a cor da fruta sem o odor dela. Se, portanto, 

questiona-se onde está a cor que é vista sem odor, é manifesto que a cor que é vista não existe senão na fruta; 

mas que seja percebida sem odor, isso acontece a ela por parte da visão, enquanto na visão está a semelhança 

da cor e não do odor." "Ad secundum dicendum quod, cum dicitur intellectum in actu, duo importantur, 

scilicet res quae intelligitur, et hoc quod est ipsum intelligi. Et similiter cum dicitur universale abstractum, 

duo intelliguntur, scilicet ipsa natura rei, et abstractio seu universalitas. (...) Et hoc possumus videre per 

simile in sensu. Visus enim videt colorem pomi sine eius odore. Si ergo quaeratur ubi sit color qui videtur 

sine odore manifestum est quod color qui videtur, non est nisi in pomo; sed quod sit sine odore perceptus, hoc 

accidit ei ex parte visus, inquantum in visu est similitudo coloris et non odoris." Summae Theologiae I, q. 85, 

a2, ad 2 
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devem ser distinguidos dois sentidos em que algo é sensível: enquanto é potencialmente 

sensível, não depende do ato da sensação; enquanto é sensível em ato, é concomitante ao ato da 

sensação, de tal modo que não seria sensível em ato caso não houvesse uma operação de sentir 

correspondente, ocorrendo em ato: 

(...) como o ato do sensível e o ato do sentido são um quanto ao sujeito, mas diferem 

quanto à razão, como foi dito, é necessário que o ouvir, dito em ato, e o som, dito em 

ato, conservem-se e corrompam-se de uma vez: e similarmente é o caso com o sabor 

e o degustar, e com outros sensíveis e sentidos. Mas, quando são ditos segundo a 

potência, não é necessário que corrompam-se e conservem-se de uma vez.113 

 Talvez isso possa parecer surpreendente num quadro conceitual que é 

fundamentalmente realista. O que o texto afirma é que qualquer propriedade sensível está 

atualizada somente em função da operação sensível que efetivamente a visa como objeto. Caso 

não houvesse sujeitos efetivamente enxergando, não haveria cores em ato. Por outro lado, a tese 

talvez pareça mais inofensiva caso atentemos que tudo o que está sendo dito é que algo só é 

efetivamente sentido caso alguém esteja efetivamente sentindo esse algo. Além disso, 

preservando-se, como é o caso, a realidade independende da potência de ser visto em relação à 

potência de ver, preserva-se uma acepção forte o suficiente em que a existência das cores 

independe de que sejam enxergadas. Mas, só precisaríamos nos deter nesse ponto caso 

estivéssemos interessados no status ontológico dos diferentes objetos sensíveis, para além do 

fato de que são externos à sensação. 

 Essas considerações só nos interessam na medida em que flexibilizar a precedência de 

objetos sobre atos cognitivos torna plausível que uma cognição de segunda ordem explique o 

caráter cognitivo da cognição de primeira ordem que é seu objeto. Com isso, não haveria motivo 

para estranhar que a apreensão seja verdadeira ou falsa em relação ao juízo que se segue dela, 

pois é apenas no juízo que ocorreria o mínimo de reflexão requerida por qualquer ato cognitivo. 

Se pudéssemos considerar a apreensão à parte de sua relação com o juízo, ela se reduziria a 

uma certa modificação – fisiológica, ainda que em certo sentido imaterial, como explicaremos 

no capítulo 5 – ocorrendo na sensibilidade. Apenas enquanto está ordenada a um juízo é que 

essa modificação constituiria atualmente a cognição de um objeto sensível externo. Isso não 

quer dizer que o juízo seja causa eficiente da apreensão. Tomás reconhece que o juízo é algo 

que se segue à apreensão, resultando dela. Mas, é preciso que o juízo seja uma consequência 

necessária do fato de ocorrer uma apreensão sensível. Com isso, pode-se dizer que o juízo 

explica o caráter cognitivo da apreensão porque, sem que houvesse um juízo consecutivo a ela, 

                                                 
113 "(...) quia actus sensibilis et sensitivi est unus subiecto, sed differunt ratione, ut dictum est; necesse est quod 

auditus dictus secundum actum, et sonus dictus secundum actum, simul salventur et corrumpantur: et 

similiter est de sapore et gustu, et aliis sensibilibus et sensibus. Sed si dicantur secundum potentiam, non 

necesse est, quod simul corrumpantur et salventur."  Sententia Libri De Anima, l.III, l. 2. 
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não se poderia dizer que houve a apreensão de um objeto. Desse modo, a apreensão poderia 

anteceder enquanto causa o respectivo juízo, ainda que só seja considerada apreensão na medida 

em que tem como resultado esse juízo.  

 Mas o que garante que toda apreensão resulta necessariamente num juízo sensível pelo 

simples fato de ser uma apreensão sensível? Suponhamos que houvesse uma lei geral dizendo 

que para qualquer ato cognitivo (A), deve haver um ato cognitivo (B) acerca de (A), do 

contrário, (A) não seria um ato cognitivo. Tratar-se-ia de óbvia receita para produzir uma 

regressão ao infinito, pois o caráter cognitivo de (B) requereria uma cognição (C) acerca de (B) 

e assim por diante: cada ato cognitivo sensível dependeria de uma infinidade de outros atos, o 

que é absurdo. É preciso, portanto, encontrar outras razões para a conexão necessária entre 

apreensão e juízo na sensibilidade. Para compreender isso, analisaremos, no próximo capítulo, 

a relação entre o sentido comum e os sentidos externos, propondo que o sentido comum é 

responsável pelo aspecto judicativo da operação sensível. Essa análise permitirá afastar, no 

último capítulo, parte das motivações para tomar a operação dos sentidos externos como um 

objeto interno mediante o qual a coisa externa é sentida.  

 

3.3. Conclusão. 

 Ao longo deste capítulo, buscamos construir uma noção de juízo sensível que desse 

conta de uma distinção entre ele e a mera apreensão sensível, supondo que o contraste feito no 

"De Veritate" entre juízo sensível e apreensão sensível mantém relevância conceitual e não 

apenas vocabular ao longo do desenvolvimento posterior da teoria tomista da sensação. Como 

vimos, o próprio "De Veritate" explicita pouco do que distinguiria cada uma dessas noções: a 

apreensão sensível seria verdadeira apenas em relação ao juízo que se segue dela, o qual seria 

prioritariamente verdadeiro. Além disso, esse juízo sensível seria estritamente um fenômeno da 

sensação, ou seja, diria respeito à relação entre sentido e sensível, intelecto posto à parte. Mas, 

Tomás não explica o que torna esse juízo sensível prioritariamente verdadeiro. 

 Explicamos essa prioridade do juízo enquanto algo verdadeiro, frente à apreensão, por 

meio da reflexão incompleta, ou cognição sensível de que se tem cognição sensível. Ela estaria 

envolvida no juízo, mas não na apreensão considerada isoladamente. Como fundamento dessa 

explicação, apelamos para a proporção que Tomás estabelece entre juízo sensível e juízo 

intelectual, a qual justificaria encontrar algo que possa ser denominado juízo tanto no nível dos 

sentidos quanto no nível do intelecto. Já que a reflexão completa, que só ocorre no intelecto, 

parece determinar a maneira peculiar pela qual a verdade está no juízo intelectual, a reflexão 

incompleta dos sentidos deveria determinar a maneira pela qual juízos sensíveis são 
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verdadeiros, ainda que não conheçam a verdade. Dessa maneira, um juízo sensível consistiria 

na recepção intencional de uma species sensível, que ocorre na apreensão, tornada consciente. 

 Mas, como a reflexão que cabe no nível dos sentidos explicaria a prioridade do juízo 

sobre a apreensão no que tange à verdade? Tendo em vista que Tomás reconhece que toda 

operação cognitiva envolve uma certa reflexão ou consciência de sua operação, e como a 

verdade consiste numa concordância cognitiva entre quem conhece e o que é conhecido, a 

verdade só se encontra prioritariamente onde haja algum nível de reflexão. Mais que isso, ao 

acrescentar à mera apreensão sensível a consciência de que se sente, o juízo permite que o 

próprio conteúdo perceptivo de uma sensação seja tomado como objeto sensível. Isso porque 

reconhecer o status de objeto sensível que caracteriza o conteúdo de uma apreensão depende 

de que se perceba que se está a sentir. Assim como só se reconhece que uma certa coisa é um 

artefato uma vez que se reconheça que essa coisa é produto de um processo de manufatura, um 

objeto sensível só pode ser reconhecido enquanto tal uma vez que se perceba que ele é visado 

por uma ação de sentir. Para isso, é preciso que haja consciência da sensação, o que só se dá no 

juízo.   
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4. O sentido comum como raiz do juízo sensível. 

 Uma das evidências textuais mais explícitas para considerar que o juízo é realizado pelo 

sentido comum encontra-se num artigo da Suma em que Tomás defende que é necessário 

postular uma virtude especial para a realização de juízos práticos "retos". Nessa defesa, ele 

apela para uma analogia entre a razão prática e a razão especulativa, assinalando, em relação à 

última, uma diferença entre a capacidade de inquirir bem e a capacidade de julgar bem: 

Assim também em questões especulativas, alguns são bons investigadores, isso 

porque a razão deles discorre prontamente por diversas coisas, o que parece provir da 

disposição da virtude imaginativa, que facilmente pode formar diversos fantasmas; 

todavia, os que são desse modo às vezes não são bons em julgar, o que é por causa de 

um defeito do intelecto, que acontece sobretudo a partir de uma má disposição do 

sentido comum, que não julga bem.114 

 Assim como raciocinar bem depende da faculdade imaginativa, julgar intelectualmente 

mal deve-se a um defeito do sentido comum, a saber, que ele tampouco julga bem. Esse texto é 

especialmente conveniente para nossa interpretação pois, ao mesmo tempo em que Tomás põe 

o sentido comum como princípio do ato sensível de julgar, ele estabelece uma proporção entre 

esse juízo e o juízo intelectual. Uma proporção desse gênero foi a base para propor que, assim 

como a especificidade de juízos intelectuais é que comportam uma reflexão completa, a 

especificidade de juízos sensíveis é que comportam uma reflexão incompleta, que só permite a 

cognição acerca do próprio ato de sentir. Para além dessa evidência textual, são as 

características afins do juízo sensível e da operação do sentido comum que autorizam assimilar 

o primeiro à segunda. 

 Tomás atribui ao sentido comum duas funções principais: a comparação e diferenciação 

entre objetos sensíveis de sentidos externos diferentes, como uma cor e um sabor; e a cognição 

das operações sensíveis: 

Quanto ao segundo, deve-se dizer que o sentido próprio julga sobre o sensível próprio, 

discernindo o mesmo de outros que caem sob o mesmo sentido, assim discernindo o 

branco do preto ou do verde. Mas, nem a visão nem o paladar podem discernir o 

branco do doce: pois é preciso que aquilo que discerne entre algo e algo conheça 

ambos. Daí, é preciso que o discernimento do juízo seja da alçada do sentido comum, 

a que se referem, como a um termo comum, todas as apreensões dos sentidos; e pelo 

qual também percebem-se as intenções dos sentidos, assim como alguém vê seu ver.115 

                                                 
114 "Sicut etiam in speculativis aliqui sunt bene inquirentes, propter hoc quod ratio eorum prompta est ad 

discurrendum per diversa, quod videtur provenire ex dispositione imaginativae virtutis, quae de facili potest 

formare diversa phantasmata, et tamen huiusmodi quandoque non sunt boni iudicii, quod est propter 

defectum intellectus, qui maxime contingit ex mala dispositione communis sensus non bene iudicantis." 

Summae Theologiae II, II, q. 51, a.3, co. 
115 "Ad secundum dicendum quod sensus proprius iudicat de sensibili proprio, discernendo ipsum ab aliis quae 

cadunt sub eodem sensu, sicut discernendo album a nigro vel a viridi. Sed discernere album a dulci non 

potest neque visus neque gustus, quia oportet quod qui inter aliqua discernit, utrumque cognoscat. Unde 

oportet ad sensum communem pertinere discretionis iudicium, ad quem referantur, sicut ad communem 

terminum, omnes apprehensiones sensuum; a quo etiam percipiantur intentiones sensuum, sicut cum aliquis 

videt se videre." Summae Theologiae I, q. 78, a. 4, ad 2. 
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 Evidentemente, se caracterizamos o juízo pelo seu caráter reflexivo, é a segunda função 

que nos conduz a atribuir ao sentido comum a realização de juízos sensíveis, ou seja, o sentido 

comum julga na medida em que ele é a potência responsável por alguém ver que vê ou sentir 

que sente. Mas, não é só a função reflexiva do sentido comum que permite considera-lo a 

potência sensível responsável por julgar, elucidando a distinção entre juízo e apreensão sensível 

em termos da distinção entre sentido comum e sentidos externos. Além disso, assim como 

Tomás afirmava no De Veritate que o juízo se segue da apreensão, o trecho acima do artigo 4 

da questão 78 nos ensina que a operação do sentido comum é um termo da operação dos sentidos 

externos, isto é, que nela se encerra a sensação. Finalmente, o sentido comum não só é termo 

da operação dos sentidos externos, mas também é "a raiz e princípio comum dos sentidos 

externos"116, do modo como a ocorrência de um juízo é imprescindível para que se possa falar 

que houve sensação. Paralelamente, a função comparativa do sentido comum é essencial para 

estabelecer seu papel estrutural no conjunto das potências sensíveis, coordenando as diferentes 

informações que cada sentido externo fornece. Essas duas funções permitem compreender 

porque deve ser postulada uma única potência sensível que se estenda a cada um dos diferentes 

sentidos externos, sem se confundir com eles. Analisemos cada uma dessas funções 

separadamente. 

 

4.1. A função reflexiva do sentido comum. 

 Não é raro considerar que o sentido comum exerce um papel crucial na consciência ou 

reflexão incompleta que se dá no nível dos sentidos. Stock, por exemplo, associa a consciência 

sensível ao sentido comum, recusando aos sentidos externos tomados isoladamente essa 

capacidade: "Entramos pela primeira vez na área da consciência quando olhamos a função e 

atividade do sentido comum, pois aqui está uma faculdade que pode conhecer o conhecimento, 

que pode se dar conta da atividade psicológica."117 Lambert chega a falar numa 'consciência de 

si' constituída, no nível da sensação, pelo sentido comum: "O próprio Tomás subscreveu aos 

sentidos internos (especialmente o sentido comum) como os responsáveis pela consciência de 

si [self-awareness] (...)"118 Isso talvez pareça uma leitura demasiado forte da função reflexiva 

do sentido comum, uma vez que Tomás só atribui a ele a capacidade de ter cognição acerca da 

operação sensível, mas não se compromete com que essa consciência propiciada pelo sentido 

comum alcance o próprio sujeito da sensação. A consciência sensível é uma consciência das 

                                                 
116 "(…) communis radix et principium exteriorum sensuum." Summae Theologiae I, q. 78, a. 4, ad 1.  
117 Stock 1958. p. 415  
118 Lambert 2007. p. 174. 
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operações de sentir efetuadas por um sujeito, mas não necessariamente é uma consciência 

acerca do próprio sujeito que sente. Muller-Thym, por sua vez, associa diretamente a noção de 

"retorno parcial" ou reflexão incompleta encontrada no De Veritate à atividade do sentido 

comum:  

"A sensação, acabamos de assinalar, faz um retorno parcial na medida em que o animal 

conhece que vê, que ouve e assim por diante. Esse conhecimento, porém, tanto 

Aristóteles quanto Santo Tomás claramente afirmam não ser possuído em virtude do 

ato da visão ou da audição; pois não é pela visão que o animal vê que vê, mas por 

aquele poder chamado sentido comum."119 
 Mas, ao menos três comentadores relevantes, Pasnau, Stump e Putallaz recusam ao 

sentido comum esse papel. Examinar e contestar as motivações deles permitir-nos-á consolidar 

a função reflexiva do sentido comum, autorizando que o tomemos como responsável pela etapa 

judicativa da sensação. 

 Pasnau alega que subordinar a consciência sensível ao sentido comum obrigar-nos-ia a 

considerar que o ato de enxergar seria inconsciente. Isso porque o sentido comum é uma 

potência distinta dos sentidos externos, cuja operação se segue à operação deles. Dessa maneira, 

seria necessário assumir que a operação de enxergar se dá independentemente da ação de sentir 

o ato de enxergar. Já que ver o verde antecederia e independeria de ver que se vê o verde, ver o 

verde deveria ser um ato pré-consciente, a não ser que se dissocie a consciência do sentido 

comum: 

"Se a consciência deve ser associada ao sentido comum, nós teríamos que supor que 

essa primeira operação [do sentido externo] é uma que não é ela própria consciente, 

mas apenas se torna disponível introspectivamente graças à operação subsequente do 

sentido comum. Mas tal consequência parece inacreditável."120 

 Realmente parece estranho alegar que vemos ou ouvimos algo sem ter consciência disso. 

Mas, como defendemos anteriormente, a anterioridade da cognição de 1ª ordem com respeito à 

cognição de 2ª ordem não impede que a primeira dependa em alguma medida de sua relação 

com a segunda, desde que haja uma ordenação necessária de uma a outra. Por isso, 

diferentemente do que pensa Pasnau, apresentar o sentido comum como responsável pela 

consciência sensível não precisa nos levar a aceitar que há sensações não-conscientes. De fato, 

caso a operação do sentido externo não fosse acompanhada pela operação do sentido comum, 

a operação do sentido externo não seria consciente. Mas, é simplesmente impossível que o 

antecedente desse condicional seja verdadeiro. Para refutar a posição de Pasnau, portanto, basta 

que argumentemos em prol da conexão necessária entre sentir e sentir que se sente, o que 

                                                 
119 Muller-Thym 1940. p. 339. 
120 Pasnau 2002. p. 192. O próprio Pasnau fornece numerosas referências, distintas das que apresentamos, que 

mostram como é difundida a interpretação do sentido comum como princípio da consciência sensível. 

Tomamos a terminologia de "cognição de 1ª ordem' e 'cognição de 2ª ordem' que empregamos anteriormente 

de empréstimo a ele. 
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faremos logo depois de abordar as posições de Stump e Putallaz. 

 Stump contesta apenas indiretamente que o sentido comum desempenhe o papel de raiz 

da consciência no nível da sensibilidade, atribuindo tal papel a outro sentido interno, a fantasia. 

Para isso, em primeiro lugar, ela constrói uma distinção entre a fantasia e a imaginação, visando 

a reservar para a última a função sensorial de representar coisas ausentes, como quando imagino 

algo que vi numa certa ocasião mas que não se apresenta agora aos meus sentidos externos. Isso 

permitiria identificar outra função para a fantasia, que operaria mesmo na presença de um objeto 

sensível, concomitantemente aos sentidos externos. Em segundo lugar, graças a, por exemplo, 

textos em que Tomás toma o fantasma como objeto gramatical de verbos cognitivos como 

'inspeciona' (inspiciat), traduzido por ela como 'look', ela conclui que a função distintiva da 

fantasia seria trazer algo à consciência: 

"Finalmente, Tomás de Aquino alguma vezes fala sobre o nosso "ver" as coisas nos 

fantasmas. Ele diz, por exemplo: "Quando alguém quer entender algo, forma para si 

fantasmas, à guisa de exemplos, nos quais é como se olhasse para aquilo que pretender 

entender"(...) Com essas locuções 'como se' e 'como que', acredito que Tomás está 

tentando capturar um aspecto da percepção que é também é difícil de caracterizar para 

nós, a saber, seu caráter consciente."121  
 Do ponto de vista da exegese textual, o argumento de Stump pode parecer insatisfatório, 

uma vez que os textos em que ela se apoia indicam no máximo que a fantasia é uma operação 

consciente, não que seja a operação responsável pela consciência. Além disso, na Suma, Tomás 

identifica explicitamente fantasia e imaginação, tratando ambas como um tipo de arquivo em 

que são armazenadas, para posterior consulta, species sensíveis apreendidas pelos sentidos 

externos: "Para a retenção ou conservação dessas formas, ordena-se a fantasia ou imaginação, 

que são o mesmo: pois a fantasia ou imaginação é como que um tesouro dessas formas recebidas 

pelos sentidos."122 Stump não aborda esse texto, preferindo concentrar-se no Comentário ao 

De anima para construir a distinção entre fantasia e imaginação. Como a análise sobre os 

sentidos internos é bem mais detalhada nos comentários aristotélicos do que na Suma, poder-

se-ia alegar, em favor de Stump, que a identificação entre fantasia e imaginação é um mero 

reflexo de falta de aprofundamento analítico sobre essas noções na última obra. 

 Para além do descompasso entre o texto de Tomás e a tese que Stump deseja depreender 

dele, a interpretação proposta tem uma consequência surpreendente: a operação dos sentidos 

externos não seria, isoladamente, consciente. É claro que seria possível, a princípio, contornar 

esse resultado inconveniente seguindo uma estratégia análoga a que pretendemos usar no caso 

                                                 
121  Stump 2005. p. 259. 
122 "Ad harum autem formarum retentionem aut conservationem ordinatur phantasia, sive imaginatio, quae idem 

sunt, est enim phantasia sive imaginatio quasi thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum." 

Summae Theologiae I q. 78, a.4, co. 
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do sentido comum, mas propondo uma conexão necessária entre a operação dos sentidos 

externos e a da fantasia, no lugar de uma ordenação necessária entre sentidos externos e sentido 

comum. Entretanto, não é essa a opção de Stump. Ao invés disso, ela aceita a consequência 

aparentemente indesejável, admitindo que os sentidos externos podem operar sem que se tenha 

consciência de sua operação. Para ela, essa consequência seria ratificada por um tipo de 

deficiência neurológica denominada 'blindsight', em que animais reagem a estímulos visuais 

sem que percebam que estão vendo algo. Desse modo, a tese de que os sentidos externos não 

são conscientes sem que sejam acompanhados da operação da fantasia confirmaria a adequação 

da teoria tomista a resultados da ciência contemporânea123. Sem dispor de formação 

especializada na área, não podemos aqui avaliar de modo sólido em que consiste esse fenômeno. 

Mas, na melhor das hipóteses, aceita-lo tal como descrito por Stump equivaleria a anular o 

caráter cognitivo dos sentidos externos, pois para Tomás deve haver algum grau de reflexão em 

todo ato cognitivo. Caso desejemos acomodar, na teoria tomista, o fenômeno neurológico 

mencionado, seria mais razoável dizer que quem sofre de blindsight tem órgãos capazes de 

sofrer modificações a partir de objetos sensíveis, mas essas modificações corpóreas, em virtude 

de um dano cerebral, não chegam a se constituir em atos cognitivos. Assim, quando as órbitas 

oculares de um macaco com blindsight giram seguindo o movimento de um objeto, não se pode 

dizer que esse macaco está "enxergando inconscientemente", da mesma maneira que não se diz 

que uma folha de não-me-toque tem tato pelo simples fato de se contrair ao contato com outro 

corpo.  

 Ainda que deixássemos esse ponto de lado, seria difícil imaginar que utilidade uma 

operação cognitiva inconsciente poderia ter para um ser vivo. Qual é a serventia de receber 

intencionalmente a forma sensível do verde, se com isso não me dou conta de que o vejo? Mas, 

Tomás exige que os poderes que um animal possui tenham alguma utilidade na sua vida: 

"Respondo dizendo que como a natureza não falha no que é necessário, é preciso haver tantas 

ações da alma sensitiva quanto bastam para a vida de um animal perfeito."124. De todo modo, 

Stump parece correta, do ponto de vista exegético, em reconhecer a autonomia dos sentidos 

externos em relação à fantasia, abrindo mão de tentar estabelecer uma relação necessária entre 

essas diferentes operações. Isso porque Tomás trata a conexão entre sentidos externos e sentido 

                                                 
123 "Sem os fantasmas, a species sensível sozinha não produziria experiência consciente do que é sentido. Nessa 

interpretação da fantasia, uma pessoa que tivesse apenas species sensíveis mas nenhuma fantasia seria como 

um paciente com blindsight. (...) Usando a terminologia de Tomás, podemos dizer que sentido visual do 

paciente com blindsight funciona normalmente, mas a fantasia não está operando nele em conexão com o 

sentido visual." Stump 2005. p. 260. 
124 "Respondeo dicendum quod, cum natura non deficiat in necessariis, oportet esse tot actiones animae 

sensitivae, quot sufficiant ad vitam animalis perfecti."Summae Theologiae I q. 78, a.4, co. 



92 

 

comum como sendo muito mais forte do que aquela entre sentidos externos e fantasia.  Sentidos 

externos e sentido comum cumprem uma mesma função na vida dos animais, permitindo que 

esses seres vivos tenham cognição das coisas que se apresentam aos seus sentidos, o que torna 

a diferenciação entre eles o ponto que mais demanda esclarecimento: "Assim, portanto, o 

sentido próprio e o comum ordenam-se à recepção das formas sensíveis – sobre cuja distinção 

se falará depois."125.  

 Sentido comum e sentidos externos integram dois passos de uma mesma etapa da 

alteração sensível, que tem início com a ação dos sensíveis próprios sobre os sentidos externos 

e se completa na operação do sentido comum, enquanto que a fantasia é causada pela operação 

do sentido comum, mas consiste numa outra alteração. Ela não integra a alteração sensível que 

se realiza por meio da cooperação entre sentidos externos e sentido comum, mas é apenas 

causada por esse primeiro processo tomado como um todo: 

Pertence à fantasia que um certo movimento ainda permaneça depois da ausência do 

sensível, como é assumido no livro sobre a alma. Porém a fantasia, como fica claro a 

partir dessa alteração secundária, é uma paixão do sentido comum: pois segue-se da 

alteração inteira do sentido, que começa nos sensíveis próprios e termina no sentido 

comum126. 

 Por isso, ao atribuir à fantasia a responsabilidade pela consciência sensível, Stump não 

tem outra alternativa senão aceitar que é legítimo aceitar a possibilidade de uma operação 

sensível não-consciente, o que admitimos ser, acompanhando Pasnau, pouco crível. 

 Putallaz, diferentemente de Stump e Pasnau, concede que se pode atribuir ao sentido 

comum a responsabilidade por um certo tipo de consciência sensível127. A peculiaridade de sua 

interpretação consiste em distinguir mais de uma modalidade de consciência sensível, de modo 

que alguma delas não é redutível à operação do sentido comum. A argumentação de Putallaz se 

divide em três momentos principais. Primeiramente, ele defende a posição tradicional de que, 

em virtude de sua materialidade, os sentidos externos não podem, por si próprios, ter cognição 

de suas operações. Isso tornaria necessária a introdução de um sentido comum responsável por 

esse gênero de consciência sensível. Em seguida, ele contesta que esse gênero de consciência 

sensível seja aquilo a que Tomás se refere por meio da noção de retorno ou reflexão incompleta 

                                                 
125 "Sic ergo ad receptionem formarum sensibilium ordinatur sensus proprius et communis, de quorum 

distinctione post dicetur." Summae Theologiae I, q. 78, co. 
126 " Qui quidem motus remanet etiam quandoque post absentiam sensibilium, et pertinet ad phantasiam, ut 

habitum est in libro de anima. Phantasia autem, secundum quod apparet per huius immutationem 

secundariam, est passio sensus communis: sequitur enim totam immutationem sensus, quae incipit a 

sensibilibus propriis, et terminatur ad sensum communem." Sententia De sensu, tract. 2, l. 2 n. 9. Essa 

passagem ainda ratifica que, mesmo no contexto de comentários aristotélicos, Tomás considera que cabe à 

fantasia dar a conhecer um objeto ausente. 
127  "O sentido comum torna possível uma consciência sensorial de nossas sensações, porque nele e num novo 

órgão, reflete-se a primeira impressão sensível" Putallaz 1991. Reconstruímos sumariamente nesse parágrafo 

a argumentação apresentada no capítulo 1 da obra citada. p. 39 – 69. 
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no De Veritate, em particular o artigo 9 da questão 1, cujas passagens vimos acima. Isso porque, 

ao dizer, nesse artigo, que "o sentido conhece seu sentir", sem mencionar o sentido comum, 

Tomás referir-se-ia a uma consciência operada pelos sentidos externos com respeito a suas 

próprias operações. Como a consciência sensível propiciada pelo sentido comum não consistiria 

num retorno de uma faculdade sobre si mesma, mas sim na refluência de uma faculdade sobre 

outra, seria necessário encontrar espaço para outra modalidade de consciência sensível, 

propriamente reflexiva128. Finalmente, Putallaz propõe que essa consciência reflexiva no nível 

dos sentidos, que normalmente seria impossível em virtude da materialidade dos mesmos, é 

possível no caso do animal humano graças à influência do intelecto sobre os sentidos129. Como 

o intelecto é capaz de reflexão completa, os sentidos de um homem receberiam algo da virtude 

intelectual, tornando-se capazes de alguma reflexão, ainda que incompleta. Essa dependência 

da reflexão sensível em relação à reflexão intelectual, por sua vez, seria análoga à dependência 

da potência sensível cogitativa em relação à potência intelectual. Em outras palavras, os 

sentidos de um homem seriam como que turbinados pelo intelecto, tornando-se capazes de ter 

cognição de suas próprias operações independentemente do recurso a um sentido comum. Essa 

consciência sensível reflexiva seria um caso de uma suposta "espiritualização da matéria" que 

permearia todo o composto humano. 

 As vantagens da interpretação de Putallaz não são claras. É difícil identificar qual seria 

a diferença entre aquilo que é visado pela reflexão incompleta "propriamente dita", 

condicionada pela interação com o intelecto, e o que o sentido comum visa. Nenhuma das duas 

operações visaria a natureza da potência sensível, mas ambas visam a operação dos sentidos. O 

que uma consciência sensível que consiste numa espiritualização da matéria acrescentaria à 

consciência sensível propiciada pelo sentido comum? Se os sentidos externos humanos são 

capazes de ter cognição de suas próprias operações, o sentido comum não se tornaria 

inteiramente supérfluo para seres humanos, ou vice-versa? Além disso, segundo Putallaz, essa 

reflexão sensível especial confirmaria a unidade substancial do composto humano, garantindo 

que mesmo potências corporais do homem não estão completamente isoladas do intelecto 

imaterial que informa o homem. Nesse ponto, o que vai contra a proposta dele é que a unidade 

substancial do homem já parece garantida pela interação da sensação com o intelecto que se dá 

                                                 
128 "Ocasionalmente, alguns textos jogam em favor de uma interpretação da consciência sensorial que não apela 

sistematicamente ao sentido comum, textos que falam de um retorno (reditio) dos sentidos sobre eles 

mesmos, e não somente de uma refluência (redundantia) de uma faculdade sobre outra (...)" Ibidem, p. 51. 
129 "se o sentido inaugura um retorno sobre si, impossível de realizar-se completamente por causa da 

materialidade de seu órgão, é porque ele escapa às condições estritas de transitividade do movimento da 

ordem material, graças à sua relação privilegiada com o intelecto." Ibidem, p. 57. 
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na cogitativa, responsável por julgar útil ou nocivo aquilo que se apresenta aos sentidos 

externos, sem falar na dependência geral do intelecto com relação os sentidos no que diz 

respeito à determinação de seus conteúdos representacionais. Caso exigíssemos, para 

salvaguardar a unidade substancial do homem, que cada uma de nossas potências corporais se 

relacionasse de algum modo com o intelecto, deveríamos encontrar alguma acepção na qual 

nossas capacidades digestivas são "espiritualizadas", hipótese que não parece promissora. 

Mesmo que aceitemos sem mais que a unidade substancial do homem faça com que toda a sua 

sensação transcenda os limites da materialidade, como determinar até que ponto vai essa 

suposta espiritualização dos sentidos pela associação com o intelecto? Como vimos, segundo 

Putallaz, a materialidade dos sentidos impede que eles, tomados isoladamente, sejam capazes 

de ter consciência de suas operações. No entanto, graças à relação com o intelecto, eles podem 

ter consciência de suas operações, embora não efetivem um retorno completo sobre si mesmos, 

isto é, ao contrário do intelecto eles não conhecem a natureza de si próprios nem a verdade deles 

mesmos. Ora, mas se a relação com o intelecto é suficiente para transcender as condições da 

matéria no que diz respeito à cognição da própria operação do sentido, por que ela não é 

suficiente para transcender as condições da matéria no que diz respeito à cognição da verdade? 

Limitar a espiritualização da matéria ao ponto da cognição da operação dos sentidos parece uma 

decisão arbitrária que só se justifica para adequar a audaciosa interpretação proposta aos textos 

de Tomás. Por fim, do ponto de vista exegético, a proposta de Putallaz não parece mais atraente. 

Mesmo em textos nos quais Tomás discute inequivocamente o sentido comum, como o capítulo 

3 do livro III do Comentário ao De Anima, Tomás diz que "a potência visiva sente sua 

visão"130. Com isso, ele não deseja identificar a potência que vê a visão com a potência que vê 

cores, mas sim confirmar que "certamente, perceber o ato do sentido próprio, e discernir entre 

sensíveis de sentidos diversos não excede a faculdade do princípio sensível"131, ou seja, que o 

sentido comum integra, junto aos sentidos externos, a família das potências cognitivas 

sensíveis. Por isso, ao dizer que o sentido percebe seu próprio sentir, Tomás não 

necessariamente está afirmando que há algum tipo de consciência sensível que se dê 

independentemente do sentido comum. 

 Dado que as razões para recusar ao sentido comum a responsabilidade pela consciência 

sensível, tomada como reflexão incompleta, não são convincentes, e tendo em vista a 

compreensão tomista da noção de consciência como aplicação de cognição a cognição, impõe-

                                                 
130 "(...) potentia visiva sentit visione" Sententia Libri De Anima, lib. III, l. 3. 
131 "(...)percipere scilicet actus sensuum propriorum, et discernere inter sensibilia diversorum sensuum, non 

excedunt facultatem principii sensitivi (...)"Sententia Libri De Anima, lib. III, l.4. 
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se o reconhecimento de que o juízo, na medida em que se distingue da apreensão por comportar 

uma reflexão incompleta, tem o sentido comum como princípio operativo. Não por acaso, o 

texto do Comentário ao De Anima acerca do juízo que usamos na seção anterior para confirmar 

seu caráter reflexivo encontra-se num capítulo em que a necessidade de introduzir o sentido 

comum em acréscimo aos sentidos externos próprios é discutida. 

 Devemos agora entender porque toda operação sensível é necessariamente 

acompanhada de uma reflexão incompleta, para compreender porque a apreensão sensível só é 

cognitiva – e, portanto, verdadeira ou falsa – enquanto está ordenada ao juízo. Para isso, iremos 

analisar a conexão entre a operação dos sentidos externos e a operação do sentido comum. No 

Comentário ao De Anima, onde essa conexão é investigada detalhadamente, Tomás explica 

porque a operação do sentido comum conjuga-se à operação de cada um dos sentidos externos 

e, além disso, porque aquela operação distingue-se da operação dos sentidos externos. Em 

outras palavras, ele mostra que o sentido comum é comum aos sentidos externos, mas distinto 

deles. Caso a operação do sentido comum fosse apenas um aspecto funcional da operação dos 

sentidos externos, seríamos obrigados, na nossa interpretação, a diluir a própria diferença entre 

juízo e apreensão. Com isso, não poderíamos dizer que o juízo acrescenta algo à apreensão; 

ambos seriam elementos distinguíveis de um mesmo ato cognitivo. Toda apreensão seria o 

mesmo que um juízo, ainda que realçássemos propriedades diferentes por meio de cada uma 

dessas noções. Em suma, atribuir ao sentido comum a responsabilidade pelo juízo implica que 

a natureza da distinção entre juízo e apreensão é proporcional à natureza da distinção entre 

sentido comum e sentidos externos. Para preservar a distinção entre juízo e apreensão, sem 

prejuízo da conexão necessária entre eles, vejamos, então, qual é a relação entre sentido comum 

e sentidos externos. 

 Um dos argumentos apresentados em prol da tese de que há alguma potência sensível 

reflexiva toma como premissa a tese de que a atualidade do objeto sensível é a atualidade da 

sensação: 

E não apenas o vidente é como que colorido, e semelhante ao colorido; mas ainda o 

ato de qualquer sentido é um e o mesmo, quanto ao sujeito, que o ato do sensível, 

embora não seja um quanto à razão. (...)Como, portanto, a visão percebe o sensível e 

seu ato, e o vidente é semelhante ao sensível, e o ato do vidente e o ato do sensível 

são o mesmo quanto ao sujeito, ainda que não segundo a razão, resta que o poder de 

ver a cor e de ver a alteração que ocorre a partir da cor, isto é, ver o visto em ato e 

ver a visão dele são o mesmo. Portanto, aquela potência pela qual vemos que 

vemos não é estranha à potência de ver, mas difere dela por razão.132 

                                                 
132 "Et non solum videns est tamquam coloratum, et simile colorato; sed etiam actus cuiuslibet sensus, est unus 

et idem subiecto cum actu sensibilis, sed ratione non est unus. (...)Cum igitur visus percipiat sensibile et 

actum eius, et videns sit simile sensibili, et actus videntis sit idem subiecto cum actu sensibilis, licet non 

ratione, relinquitur quod eiusdem virtutis est, videre colorem et immutationem quae est a colore, et visum in 
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 Como toda sensação se refere a um objeto atualmente sensível, para sentir esse objeto 

sensível é preciso que se sinta o próprio ato de sentir. Em outras palavras, o vermelho que se vê 

é o vermelho em ato, e não o vermelho em potência, de modo que o ato de ser visível é ele 

próprio parte do objeto que é visto. Se enxergar é ver algo atualmente colorido, e a atualidade 

do que é colorido encontra-se no ato de enxergar, consequentemente, quando enxergo, devo 

sentir também o ato de enxergar. Caso o ato de sentir não fosse objeto de uma potência sensível, 

não se poderia enxergar algo atualmente colorido, isto é, não se poderia enxergar em ato. 

Portanto, a comunidade do sentido comum, isto é, o fato de que todas as operações dos sentidos 

externos são acompanhadas de alguma operação do sentido comum, segue-se de que o ato de 

sentir um objeto, por parte do sujeito, e o ato de ser sentido, por parte do objeto, sejam uma 

mesma realidade no sujeito que sente.  

 Se a relação entre sentido comum e sentidos externos é tão estreita, o que nos permite 

trata-los como potências distintas da alma? Não é à toa que esse argumento induz Lambert a 

considerar que não se deve reconhecer mais que uma diferença funcional entre o sentido comum 

e os sentidos externos, de maneira que Tomás estaria equivocado em afirmar que eles são 

potências distintas133. De fato, se ver que se vê não é algo de estranho à potência visível, parece 

que aquela cognição de 2ª ordem deveria poder ser realizada pela própria potência de enxergar 

cores. Mais ainda, ao dizer que a distinção entre sentir sensações e sentir cores, sabores, etc, 

reduz-se a uma diferença de razão (ratio), Tomás parece indicar que a diferença entre uma e 

outra consiste simplesmente em dois modos de descrever uma mesma capacidade. Apesar disso, 

Tomás não deixa dúvidas quanto à sua posição de que o sentido comum é uma potência sensível 

que se acrescenta aos sentidos externos, devido à sua capacidade de dar a conhecer as intenções 

dos sentidos: "Isso, porém, não pode ser feito pelo sentido próprio, que não conhece senão a 

forma do sensível a partir da qual é alterado; alteração na qual se perfaz a visão, e a partir da 

qual segue-se outra alteração no sentido comum, que percebe a visão."134 

 Os objetos que especificam os sentidos externos são propriedades como cores ou 

sabores. Em virtude disso, os sentidos externos não são capazes de dar a conhecer um objeto de 

natureza distinta, a saber, a própria operação dos sentidos externos. Como uma cor e a visão 

                                                 
actu et visionem eius. Potentia ergo illa, qua videmus nos videre, non est extranea a potentia visiva, sed 

differt ratione ab ipsa" Sententia Libri De Anima, l. III, l. 2. 
133 "Foi apontado na seção anterior que, embora não pareça haver nenhuma necessidade real para fazer isso, 

Tomás postulou um sentido a mais além dos cinco externos para explicar nossa consciência das atividades 

dessas faculdades." Lambert 2007. p. 174. 
134 "Hoc enim non potest fieri per sensum proprium, qui non cognoscit nisi formam sensibilis a quo immutatur; 

in qua immutatione perficitur visio, et ex qua immutatione sequitur alia immutatio in sensu communi, qui 

visionem percipit." Summae Theologiae I, q. 78 a. 4, ad 2. 
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dessa cor são objetos distintos, as potências por meio das quais eles são conhecidos devem ser 

diferentes. Nessa resposta, Tomás busca rejeitar a posição de um objetor que defende que o 

sentido comum é supérfluo, na medida em que os próprios sentidos externos poderiam exercer 

as funções que são atribuídas ao primeiro. Por isso, não se pode admitir que a diferença entre 

sentido comum e sentidos externos consista em dois modos de descrever uma mesma 

capacidade, sob pena de se conceder a posição do objetor. Como tornar compatíveis o texto da 

Suma e o do Comentário ao De Anima que vimos acima, onde se afirma haver apenas uma 

diferença de razão entre a potência de sentir e a potência de sentir que sente?  Pareceria melhor, 

neste ponto, desistir qualquer tentativa de harmonizar as duas obras, aceitando que houve uma 

mudança de opinião entre elas, como alega Van Riet135, ou mesmo supor que numa delas Tomás 

se limitaria a apresentar uma interpretação sobre a posição de Aristóteles, e noutra sua 

perspectiva pessoal sobre o tema. Não se pode descartar tampouco uma confusão ou hesitação 

quanto ao sentido do texto e da teoria de Aristóteles, por parte de Tomás, o que o levaria a 

defender posições incompatíveis sem se dar conta disso. No entanto, essa seria uma hipótese 

interpretiva problemática, uma vez que Tomás redigia as questões da Suma relativas ao 

conhecimento humano ao mesmo tempo que comentava o De Anima. Mais importante, 

problemas conceituais afetam aquelas suspeitas.  

 Em primeiro lugar, o argumento que estabelece a mera distinção de razão entre a 

potência que sente sensações e a que sente sensíveis externos, no Comentário ao De Anima, 

parece ser conceitualmente correto caso se aceite que, por exemplo, a atualidade do objeto 

visível, enquanto objeto de uma potência cognitiva, está naquele que vê. Assim, para recusar 

esse argumento, seria necessário negar que ser efetivamente sentido se identifica à operação do 

sujeito que sente algo. Mas, essa equivalência encontra apoio no caráter imanente que Tomás 

atribui ao sentidos. A sensação, assim como qualquer operação cognitiva, tem a peculiaridade 

de só produzir resultados no sujeito que sente, mas não no objeto sensível. Desse modo, assim 

como a atualidade do aquecer, que é uma ação transitiva, deve encontrar-se no objeto aquecido, 

a atualidade do que é sentido deve encontrar-se no sujeito que sente136. Portanto, para conceder 

                                                 
135 "Pouco importa no momento saber se o sentido próprio tem por si mesmo consciência de seu ato, como santo 

Tomás diz no In De Anima, lib. III, lect. 2, ou se tal consciência não é possível senão graças a uma faculdade 

distinta, o sentido comum por exemplo, como ele diz na Summa Theol., I, q. 78, a. 4, ad 2." Van Riet, 1953. 

p. 375 
136 "Pois há dois gêneros de ação, como é dito no livro IX da Metafísica. Uma é a que passa para o algo exterior, 

implicando uma paixão nele, como queimar e cortar. Outra ação é a que não passa para a coisa exterior, mas 

permanece no próprio agente, como sentir, inteligir e querer: por meio dessas ações não se altera algo 

extrínseco, mas tudo acontece no próprio agente." "Duplex enim est actionis genus, ut dicitur IX Metaphys. 

Una scilicet actio est quae transit in aliquid exterius, inferens ei passionem, sicut urere et secare. Alia vero 

actio est quae non transit in rem exteriorem, sed manet in ipso agente, sicut sentire, intelligere et velle, per 

huiusmodi enim actionem non immutatur aliquid extrinsecum, sed totum in ipso agente agitur." Summae 
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o argumento que deduz a necessidade de uma potência sensível de 2ª ordem a partir da 

atualidade do objeto da operação de 1ª ordem, basta que aceitemos uma distinção elementar 

que separa ações cognitivas de outras ações. Com isso, Tomás deveria aceitar que sentido 

comum e sentidos externos distinguem-se por razão, mesmo no quadro conceitual da Suma. 

 Em segundo lugar, Tomás sistematicamente distingue atos a partir de seus objetos e 

potências a partir de seus atos, que é o que valida o argumento pela distinção entre sentido 

comum e sentidos externos na Suma. Para negar que o sentido comum se acrescenta aos 

sentidos externos, seria preciso admitir que uma única potência pode ter mais de um objeto 

formal, ou pior, que a operação de ver uma cor é ela mesma colorida, pois só assim poderia ser 

visível do mesmo modo que uma superfície vermelha o é. Porém, mesmo enquanto comentador 

de Aristóteles, Tomás parece aceitar que a distinção entre objetos corresponde a uma distinção 

entre potências, em particular no caso do sentido comum e dos sentidos externos: 

Se pela visão vemos nosso ver; e como sentir pela visão não é outra coisa que não ver; 

então vemos nosso ver. Mas, nada é visto senão a cor, ou o que tem cor. Se, portanto, 

alguém se vê como sendo vidente, segue-se que o primeiro ver, que se faz ver pelo 

segundo, é algo que tem cor; o que parece inconveniente.137 
 De acordo com essa passagem, caso a potência de ver cores fosse capaz de operar a 

cognição de 2ª ordem, os objetos de ambas as operações deveriam ter a mesma espécie de 

características. Essa implicação só vale caso atos e potências sejam identificadas pelos seus 

objetos: onde há um objeto, no sentido relevante, deve haver um tipo de ato e uma potência. 

Esse princípio de identificação de atos pelos seus objetos faz com que qualquer objeto da visão 

de 1ª ordem deva ser colorido. Desse modo, caso a própria visão que vê cores fosse capaz de 

sentir o ver, esse ato de ver deveria ser colorido. Mas, parece estranho que o ato de ver tenha 

uma cor, o que põe um problema para atribuir o poder de sentir sua própria operação à potência 

que opera a cognição de 1ª ordem. Ora, se atos são identificados pelos seus objetos, eles devem 

ser também diferenciados por meio da distinção entre seus objetos. É disso que dependia o 

argumento pela irredutibilidade do sentido comum a um aspecto ou função dos sentidos 

externos, na Suma. Portanto, mesmo no quadro conceitual do Comentário ao De Anima, 

Tomás deve conceder que o sentido comum não se reduz a um aspecto funcional dos sentidos 

externos. 

 Por esses dois motivos, não é possível considerar as posições dos dois textos 

incompatíveis a não ser que abríssemos mão de uma das seguintes teses: que potências são 

                                                 
Theologiae I, q.54 a.2, co. 

137 "Si visu sentimus nos videre; sentire autem visu, nihil est aliud quam videre; ergo videmus nos videre. Sed 

nihil videtur nisi color tantum, aut habens colorem. Si igitur aliquis videt se quod sit videns, sequitur quod 

primum videns, quod secundo fuit visum, sit habens colorem; quod videtur inconveniens." Sententia Libri de 

Anima, l. III, l. 2. 
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distinguidas por atos, que por sua vez são distinguidos por objetos; e que a ação de sentir é 

imanente, isto é, que sua atualidade só modifica o sujeito que sente, ainda que dela dependa a 

atualidade do sensível enquanto sensível. Já que é inadmissível abandonar qualquer uma dessas 

teses, tentemos precisar quais são os termos da distinção de razão apontada por Tomás ao 

defender que toda sensação de 1ª ordem deve ser acompanhada de uma sensação de 2ª ordem. 

 Tomás não está afirmando que os sentidos externos e o sentido comum são o mesmo 

quanto ao sujeito, mas diferem por razão, quando afirma que o poder de ver e o poder de ver 

que vê podem ser atribuídos a uma mesma faculdade. Nesse momento, ele está afirmando que 

o próprio sentido comum, enquanto potência para sentir sensações, é o mesmo que o sentido 

comum, enquanto potência que visa cores, sabores e outros sensíveis. O sentido comum é 

comum não apenas porque segue-se necessariamente à operação de quaisquer sentidos 

externos, mas porque se estende aos objetos deles, como Tomás explica em outras passagens: 

Vemos que [objetos] diversos que pertencem a diversas potências na ordem das 

potências inferiores, na ordem das superiores pertencem a uma: assim como o sentido 

comum apreende o que é sentido por todos os sentidos próprios.138 

 Em virtude de sua superioridade, o sentido comum é mais abrangente que qualquer um 

dos sentidos externos. Assim como o objeto da visão é a cor, o objeto do sentido comum é a cor 

e o odor e a textura, etc. Esse gênero de diversidade nos objetos do sentido comum diz respeito 

à sua função comparativa, por isso não nos interessa agora, mas apenas na seção seguinte. A 

função reflexiva, por sua vez, torna o sentido comum mais abrangente que os sentidos externos 

porque, além de sentir a cor, sente também a sensação da cor. Mas, nesse caso, não estaríamos 

comprometendo a unidade do sentido comum, referindo-o a objetos disparatados? Além disso, 

a tese de que o sentido comum engloba os objetos dos sentidos externos pareceria tornar os 

últimos supérfluos, pois o sentido comum já realiza o trabalho deles. Se o sentido comum sente 

o vermelho, como supor que há outro sentido cuja função é também sentir o vermelho? De 

modo análogo, se há uma potência dedicada apenas a sentir o vermelho, sustentar que a potência 

de 2ª ordem faz o mesmo, além de sentir a sensação do vermelho, pareceria ser uma maneira 

de duplicar desnecessariamente meios para um mesmo fim.  

 Ao invés disso, poderia haver uma conexão necessária entre a operação do sentido 

comum e a do sentido externo, sem que o primeiro "invadisse" a área de competência do 

segundo. Nessa hipótese, o sentido comum seria compreendido como uma habilidade 

estritamente introspectiva, isto é, que visa apenas modificações internas ao sujeito, coordenada 

                                                 
138 "Videmus quod diversa quae in inferiori ordine potentiarum pertinent ad diversas potentias, in superiori 

ordine pertinent ad unum: sicut sensus communis apprehendit sensata omnium sensuum propriorum." Contra 

Gentiles, lib. 2 cap. 74 n.10. 
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com um sentido externo que é o único capaz de ver o vermelho. De outro modo, a abrangência 

do objeto do sentido comum pareceria tornar o sentido externo supérfluo, ao passo que a 

existência de um sentido externo pareceria tornar a abrangência do sentido comum igualmente 

dispensável. Esse problema não passa despercebido por Tomás. 

 Na Suma, a abrangência do sentido comum integra o argumento de uma objeção que 

pretende por xeque o princípio de que potências são distinguidas pelos seus objetos. Se há uma 

única potência que visa objetos de outras potências distintas, isso só pode indicar que a unidade 

de uma potência independe da unidade de seu objeto. A resposta consiste em identificar uma 

ratio mais ampla na qual estejam incluídos objetos de razões distintas: 

Quanto ao quarto, diz-se que a uma potência superior concerne por si a uma razão de 

objeto mais universal que a da potência inferior; pois a potência é superior tanto 

quanto se estende a vários. E assim, muitos convém em uma única razão de objeto, à 

qual a potência superior concerne por si, mas que difere segundo as razões às quais 

potências inferiores concernem. E é por isso que diversos objetos pertencem a diversas 

potências inferiores, que ainda assim estão submetidos a uma potência superior.139 

 Segundo essa razão de objeto mais geral, cognoscível por uma potência superior, são 

reunidos objetos com razões especificamente distintas. A unidade do objeto do sentido comum 

deve englobar tanto o objeto colorido quanto a visão da cor. Isso é possível porque ambos, em 

certo sentido, são coloridos, embora sejam coloridos de maneira diferente. Como sentir o 

vermelho é receber a forma do vermelho intencionalmente, sentir a sensação é ter como objeto 

uma forma sensível na medida em que ela existe intencionalmente; sentir o vermelho, por sua 

vez, também é conhecer uma forma sensível, mas na medida em que ela existe com seu ser 

natural. A presença de uma forma sensível de cor nos dois casos constitui uma razão de objeto 

una que garante que tanto ver a visão de vermelho quanto ver o vermelho podem pertencer ao 

mesmo gênero de potência sensível; a diversidade de modos de ser dessa forma sensível garante 

que sentir é dito em acepções diferentes com respeito a cada um desses objetos140. 

                                                 
139 "Ad quartum dicendum quod potentia superior per se respicit universaliorem rationem obiecti, quam potentia 

inferior, quia quanto potentia est superior, tanto ad plura se extendit. Et ideo multa conveniunt in una ratione 

obiecti, quam per se respicit superior potentia, quae tamen differunt secundum rationes quas per se 

respiciunt inferiores potentiae. Et inde est quod diversa obiecta pertinent ad diversas inferiores potentias, 

quae tamen uni superiori potentiae subduntur." Summae Theologiae I, q. 77 a.3 ad 4. 
140 "Portanto, diz primeiro que embora a primeira dúvida tenha sido resolvida sustentando que o vidente não é 

colorido, de outro modo pode ser resolvida dizendo que o vidente é em certo sentido colorido, pois no 

vidente está a semelhança da cor, donde o vidente é semelhante ao colorido. Donde, aquela potência que vê 

ser vidente não está fora do gênero da potência visível. E que o vidente é de algum modo colorido, ele prova 

pelo que foi dito, pois qualquer órgão da sensação é receptivo das species sensíveis sem matéria, como foi 

dito." "Dicit ergo primo, quod cum soluta sit prima dubitatio, sustinendo quod videns non sit coloratum, 

amplius potest solvi dicendo quod videns est tamquam coloratum, quia in vidente est similitudo coloris, unde 

videns est simile colorato. Unde illa potentia, quae videt aliquem esse videntem, non est extra genus 

potentiae visivae. Et quod videns sit quodammodo coloratum, probat per ea quae supra dicta sunt, quia 

unumquodque organum sensus est susceptivum speciei sensibilis sine materia, ut dictum est." Sententia Libri 

De Anima, lib. 3, cap. 2. 



101 

 

 Deve-se agora explicar, a partir da função reflexiva, porque é preciso que o sentido 

comum não se limite a sentir sensações, mas também sinta os objetos dessas sensações, ou seja, 

porque o sentido comum vê a visão do vermelho, e vê o próprio vermelho também. Desse modo, 

explicaremos qual é a razão para aceitar que há uma potência do gênero sensível que se refere 

aos sensíveis segundo uma razão mais geral, que inclui os objetos dos sentidos exteriores. O 

argumento é apresentado no Comentário como uma razão prima facie para considerar que a 

visão vê que vê, dispensando um sentido comum que se acrescentasse aos sentidos externos. 

Embora essa não seja a conclusão do próprio Tomás, ele reconhece que esse argumento implica 

de certo modo a verdade: "Dizer que aquele outro sentido, que sente seu ver, não sente a cor é 

de todo irracional: pois se não conhecesse a cor, não poderia conhecer que está a ver, pois ver 

nada mais é que sentir cores."141 Não é possível sentir puramente que sente. Se alguém sente 

que vê, sente que vê o vermelho ou o roxo, não sente que vê uma cor indeterminada, nem muito 

menos pode sentir que vê como que intransitivamente, sem referência ao objeto visto pela 

operação visual que é sentida. A diferença entre ver o vermelho e ver o roxo não consiste na 

operação de ver, mas no objeto que é visto. Consequentemente, para ter cognição sobre a visão 

do vermelho ao invés de ter cognição sobre a visão do roxo, é necessário ter cognição do próprio 

vermelho que identifica um certo ato de ver. É por isso que a função reflexiva supõe que o 

sentido comum sinta a sensação e o objeto dessa sensação.  

 A tese de que o sentido comum diz respeito também aos sensíveis externos é 

imprescindível para nossa interpretação. Isso porque propomos que o juízo é realizado pelo 

sentido comum, enquanto a apreensão cabe aos sentidos externos. Se o sentido comum tivesse 

como objetos apenas modificações internas ao sujeito, nossa interpretação implicaria que o 

juízo não trata dos objetos da apreensão, mas exclusivamente de modificações internas ao 

sujeito. Ora, mas havíamos visto no capítulo anterior que a referência a um objeto externo é 

imprescindível para que se possa falar em erro ou acerto. Assim, caso o juízo fosse uma 

operação estritamente introspectiva no sentido proposto, isto é, caso visasse operações 

cognitivas sem visar os objetos dessas operações, perderíamos o resultado desejado de que 

verdade e falsidade encontram-se prioritariamente no juízo. 

 Sabendo que é imprescindível que uma potência sensível de 2ª ordem se estenda aos 

objetos da sensação de 1ª ordem, precisamos mostrar que isso não elimina a necessidade de 

                                                 
141 "Dicere vero, quod ille alter sensus, quo quis sentit se videre, non sentiat colorem, est omnino irrationabile: 

quia si non cognosceret colorem, non posset cognoscere quid esset videre, cum videre nihil aliud sit, quam 

sentire colorem." Sententia Libri De Anima, lib. 3, cap. 2. 
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postular sentidos externos que se distingam do sentido comum. Na verdade, a própria 

abrangência do sentido comum contribui para entender que é graças aos sentidos externos que 

o sentido comum pode ter sensíveis externos como objetos. A superioridade do sentido comum 

consiste numa ordenação dos sentidos externos a ele, ou seja, na subordinação de uns ao outro. 

Dessa subordinação, comprovada pela maior abrangência do sentido comum, segue-se que o 

sentido comum pode usar os sentidos externos como instrumentos em sua ação: 

Porém, deve-se considerar que onde quer que diversas potências estejam ordenadas, 

a potência inferior compara-se à superior ao modo de um instrumento, a partir de que 

a superior move a inferior. Mas, a ação é atribuída ao agente principal por meio do 

instrumento, assim como dizemos que o artesão corta pela serra. E desse modo o 

filósofo diz que o sentido comum sente pela visão e pela audição, e pelos outros 

sentidos próprios, que são partes potenciais da alma (...)142 

 É por meio dos sentidos externos que o sentido comum é capaz de sentir sensíveis 

externos. Assim como pode-se atribuir a ação de cortar à faca afiada e ao açougueiro que a 

empunha, a ação de enxergar cores tem como princípio a potência dos sentidos externos, e 

também o sentido comum que toma os sentidos externos como seus instrumentos de operação. 

O fato de que um cego continua a sentir que tem sensações, mas não sente mais que vê, serve 

como evidência dessa relação instrumental entre sentidos externos e sentido comum. Quando 

falta um dos instrumentos por meio dos quais opera o sentido comum, seu escopo é restringido. 

 Mas, a função reflexiva não é suficiente para mostrar que é o mesmo e único sentido 

comum que sente o ver e sente o cheirar. O próprio Tomás reconhece que apenas por meio da 

função comparativa pode-se provar a unicidade do sentido comum com respeito aos sentidos 

externos143. Do ponto de vista da função reflexiva, sentir o ver e sentir o cheirar poderiam não 

ser uma mesma potência, ou seja, poderia haver uma potência reflexiva distinta para cada um 

dos sentidos externos. Nesse caso, teríamos uma mesma potência que permite tanto ver o ato 

de ver algo colorido, quanto ver algo colorido, mas que não permite sentir outras espécies de 

operação sensível, como tatear e ouvir. Ora, parece que uma tal potência de 2ª ordem 

"setorizada" tornaria supérflua a postulação de uma outra potência que se limitasse a sentir 

objetos externos. Isso porque não é claro que haveria uma relação instrumental entre a potência 

                                                 
142 "Considerandum autem est hic, quod ubicumque sint diversae potentiae ordinatae, inferior potentia 

comparatur ad superiorem per modum instrumenti, eo quod superior movet inferiorem. Actio autem 

attribuitur principali agenti per instrumentum, sicut dicimus, quod artifex secat per serram. Et per hunc 

modum philosophus dicit quod sensus communis sentit per visum et per auditum, et alios sensus proprios, qui 

sunt diversae partes potentiales animae (...)"Sententia De sensu, tract.1 l.18 n.7. 
143 "Processit philosophus superius, ad investigandum sensum communem ex hac operatione, qua sentimus nos 

videre et audire. Ex hac autem operatione ad hoc deventum est, quod potentia visiva sentit visione, alio 

tamen modo quam sentiat sensibile exterius; sed nondum habetur, quod potentia iudicativa de actibus 

sensuum, sit una et communis." "Mais acima, o filósofo procedeu a investigar o sentido comum a partir dessa 

operação pela qual sentimo-nos ver e ouvir. A partir dessa operação, obtém-se que a potência visiva sente a 

visão, ainda que de outro modo que aquele pelo qual sente o sensível exterior; mas ainda não se tem que a 

potência que julga acerca dos atos de sentir é una e comum." Sententia Libri De Anima, lib. 3, cap. 3. 
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de sentir que vê e a potência de ver cores. Não se poderia dizer que está presente um sentido 

comum que continua a operar ainda que alijado de algum de seus sentidos externos 

subordinados: eliminado um sentido externo, estaria eliminada sua respectiva potência 

reflexiva. Por conta disso, não teríamos como comprovar a maior abrangência do sentido 

comum em relação a cada sentido externo.  

 Não podemos supor que um sentido reflexivo é mais abrangente que um sentido externo 

porque um tem como objetos sensações e os objetos dessas sensações, enquanto o outro tem 

como objeto somente cores ou sabores, a não ser que suponhamos desde o início que há, além 

de uma potência sensível responsável pela reflexão, uma outra que não o é. Entretanto, é isso 

que está em questão quando perguntamos se uma potência capaz de sentir tanto a visão do 

vermelho quanto o próprio vermelho não tornaria dispensável um potência mais limitada, capaz 

de sentir apenas cores. Essa maior abrangência é que explicava a ordenação dos sentidos 

externos ao comum, fundamentando a relação instrumental entre eles. Sem essa relação 

instrumental, não há como dizer que um sentido externo distinto do sentido comum não é 

supérfluo porque serve como o instrumento pelo qual o sentido comum opera. Em suma, até 

que provemos que o sentido comum se estende aos objetos de diferentes sentidos externos, não 

poderemos afirmar que o primeiro usa os segundos como instrumentos, o que é necessário para 

explicar como a operação dos sentidos externos não é supérflua para a operação do sentido 

comum. 

 Portanto, para eliminar qualquer dúvida sobre a distinção entre sentidos externos e 

sentido comum, analisemos a função comparativa ou discriminatória do último. 

 

4.2. A função discriminatória do sentido comum. 

 Na passagem do artigo 4 da questão 78 que vimos anteriormente, Tomás atribui aos 

sentidos externos, num primeiro momento, alguma capacidade de julgar, ao menos na medida 

em que distinguem sensíveis de um mesmo tipo, como duas cores ou dois sabores.144 Isso 

poderia ser um problema para nossa interpretação, que atribui a responsabilidade de julgar ao 

sentido comum. Se o sentido próprio é capaz de julgar sobre seu objeto, torna-se mais difícil 

sustentar que o juízo tem como raiz o sentido comum. Claro que poderíamos dizer que se trata 

aí de outra acepção de juízo sensível: um é o juízo reflexivo, outro o juízo que discerne. O 

primeiro teria sua raiz no sentido comum, enquanto o segundo poderia ser realizado, ao menos 

dentro de certos limites, por cada sentido externo. Isso teria o custo de atribuir uma 

                                                 
144 "(...) deve-se dizer que o sentido próprio julga sobre o sensível próprio, discernindo o mesmo de outros que 

caem sob o mesmo sentido, assim discernindo o branco do preto ou do verde." 
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ambiguidade, ou pelo menos uma alternância sistemática ao uso do termo 'juízo', no nível da 

sensibilidade. Entretanto, ao contrário do que acontece no caso da diferença entre juízos 

sensíveis e intelectuais, Tomás não sugere em momento algum que juízos sensíveis 

comparativos e juízos sensíveis reflexivos sejam tipos de juízos diferentes. Pior ainda, caso 

mantenhamos em vista a proporção entre juízo sensível e juízo intelectual, seríamos 

aconselhados a pensar que o juízo sensível em alguma medida reflete e compara – afinal, esses 

dois aspectos são encontrados conjuntamente no juízo intelectual. Seria cômodo dizer 

simplesmente que, sendo o sentido comum raiz e princípio dos sentidos externos, estes herdam 

do sentido comum sua capacidade de discriminar. No entanto, a maneira como o sentido comum 

é princípio dos sentidos externos ainda está sendo explicada, e só foi analisada até agora no que 

diz respeito à função reflexiva. Além disso, não é por causa de sua relação com o sentido comum 

que os sentidos externos têm todas as suas características; sentir o vermelho, por exemplo, pode 

ser atribuído ao sentido comum em virtude de sua relação com o sentido da visão, e não o 

contrário. Isso torna necessário explicar de que maneira o sentido comum explica a capacidade 

discriminatória encontrada em cada sentido externo com respeito a seus objetos próprios. 

 A base textual para atribuir, em última instância, ao sentido comum a capacidade de 

discernir quaisquer sensíveis, e não só aqueles de diferentes sentidos externos, é clara. Após 

estabelecer a unicidade do sentido comum a partir da capacidade que temos de discernir 

sensíveis de sentidos próprios distintos, sempre concedendo aos sentidos externos a capacidade 

de discernir ao menos os sensíveis próprios a cada um deles, Tomás detalha sua posição quanto 

a esse ponto: 

Também deve-se considerar que o sentido próprio tem o discernir entre sensíveis 

contrários enquanto o sentido próprio participa em algo da virtude do sentido comum, 

pois o próprio sentido próprio é um termo das diversas alterações que se fazem pelo 

meio a partir de sensíveis contrários. Mas, o juízo último e a discriminação última 

pertencem ao sentido comum.
145 

 Ainda que cada sentido externo seja capaz de sentir a diferença entre seus sensíveis 

próprios, uma vez introduzida a função discriminatória do sentido comum, pode-se afirmar que 

é por causa do último que cada um dos sentidos externos diferencia seus sensíveis próprios. 

Não se trata aqui de negar que cada sentido externo é capaz de discriminar entre seus objetos 

próprios. Mas, essa capacidade que os sentidos externos têm deriva-se da capacidade 

discriminatória mais abrangente característica do sentido comum. Essa dependência poderia 

parecer gratuita, a tal ponto que talvez fosse melhor deixar de lado a interpretação mais natural 

                                                 
145 "Considerandum est etiam, quod sensus proprius habet discernere inter contraria sensibilia, inquantum 

proprius participat aliquid de virtute sensus communis, quia et ipse sensus proprius est unus terminus 

diversarum immutationum, quae fiunt per medium a contrariis sensibilibus. Sed ultimum iudicium et ultima 

discretio pertinet ad sensum communem." Sententia Libri De Anima, lib. 3, lectio 3. 
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para esse trecho. Talvez, Tomás esteja apenas afirmando que há uma certa similaridade entre a 

função discriminatória mais geral do sentido comum com respeito ao branco e o doce, e a função 

discriminatória mais restrita da visão com respeito ao branco e o preto. Seria apenas nesse 

sentido que a capacidade que uma tem de diferenciar sensíveis de uma mesma classe 

participaria da capacidade que o outro tem de diferenciar quaisquer sensíveis. Essa leitura, 

porém, torna-se menos atraente uma vez que há uma boa razão para tomar o sentido comum 

como raiz de qualquer capacidade de discriminar entre sensíveis próprios, estejam eles sob a 

esfera de vários sentidos externos ou não: 

E diz que, se sensíveis de diversos gêneros são sentidos por algo uno e indivisível, é 

manifesto que muito mais o são os outros [sensíveis] que são de um gênero. Pois, foi 

provado acima que acontece mais sentir simultaneamente os que são de um mesmo 

gênero, do que sentir os que são de gêneros diversos. E isso é especialmente 

verdadeiro quanto à identidade daquele que sente.146 

 Caso haja uma potência sensível capaz de diferenciar o branco do doce, ela pode ainda 

mais facilmente diferenciar o branco do preto, uma vez que sentir ao mesmo tempo vários 

objetos de um mesmo gênero é menos problemático que sentir ao mesmo tempo objetos de 

gêneros distintos. Isso porque gêneros de objetos distintos correspondem a gêneros de 

operações e, portanto, a gêneros de potências distintas, de modo que há uma maior proximidade 

entre sentir o branco e sentir o preto do que entre sentir o branco e sentir o doce. Com isso, caso 

haja um único sentido comum, ele é suficiente para explicar qualquer nível da capacidade de 

discriminar e sentir simultaneamente sensíveis diversos, seja dentro de um mesmo gênero de 

sensíveis ou não. Com isso, para nós, só há uma diferença verbal em reservar ao sentido comum 

a responsabilidade pela função discriminatória ou concede-la aos sentidos próprios em virtude 

de uma participação no sentido comum, como faz Garceau ao considerar que não se deve 

atribuir apenas ao sentido comum, mas também aos sentidos exteriores a capacidade de 

julgar147. 

 Vejamos, agora, quais os motivos alegados para introduzir um sentido comum que 

exerce algum tipo de papel discriminatório entre sensíveis. Como resultado, comprovaremos 

que há um único sentido comum perpassando todos os sentidos externos. Essa unicidade do 

sentido comum era o elemento que faltava no final da última seção para explicar a relação 

                                                 
146 "Et dicit quod, si sensibilia diversorum generum sentiuntur per aliquid animae unum et idem indivisibile, 

manifestum est quod multo magis alia, quae sunt unius generis. Probatum est enim supra, quod magis 

contingit ea quae sunt unius generis simul sentire, quam ea quae sunt diversorum generum; et hoc maxime 

verum est quantum ad identitatem sentientis (...)" Sententia Libri De Sensu et Sensato, tract. l. 18. 
147 "(...) já no nível de cada sentido externo é preciso reconhecer a dualidade das duas funções de recepção e 

juízo, pois cada sendo cada um o termo de afecções contrárias, ele é capaz, a partir do fato da participação 

na virtude do sentido comum, de julgar, isto é, de operar uma discriminação no interior de uma mesma 

qualidade sensível." Garceau 1968. p. 243. 
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instrumental entre sentidos externos e sentido comum. 

 Na passagem da Suma Teológica que apresentamos no início do capítulo, a razão 

oferecida para trata-lo como uma única potência que se estende aos objetos de vários sentidos 

externos distintos é simples: "Mas, nem a visão nem o paladar podem discernir o branco do 

doce: pois é preciso que quem discerne entre algo e algo conheça ambos."148 A capacidade de 

diferenciar dois objetos supõe a cognição acerca de cada um deles; como cada sentido externo 

só tem cognição de uma classe de objetos sensíveis, torna-se necessário postular um outro 

sentido que, conhecendo sensíveis de diferentes sentidos externos, possa diferenciá-los. De fato, 

é impossível conceber como alguém poderia perceber a diferença entre A e B sem perceber A e 

perceber B, o que poderia tornar o breve argumento da Suma suficiente para estabelecer a 

unicidade do sentido comum. No entanto, para que esse discernimento seja possível, não 

bastaria que um mesmo sujeito tivesse cognição do branco e do doce, ainda que por meio de 

potências distintas? Desse modo, João seria capaz de diferenciar o branco do doce na medida 

em que pode conhecer cada um deles por meio de seu paladar e de sua visão, sem que precise 

de uma potência adicional por meio da qual ambos sejam dados a conhecer. Evidentemente, 

não é essa a posição de Tomás, mas é necessário esclarecer o motivo que explica a rejeição 

dessa hipótese. 

 Na verdade, a necessidade de que haja uma única potência sensível à qual objetos de 

sentidos externos diferentes sejam referidos pareceria seguir-se justamente da necessidade de 

que um mesmo sujeito sinta esses diferentes objetos. Em outras palavras, à primeira vista Tomás 

reconheceria que para discernir o branco do doce, basta que João sinta um e sinta o outro; 

porém, o ponto é que, para que João tenha essas duas sensações, deve haver uma potência 

intermediária por meio da qual tanto a operação de ver quanto a de saborear possam ter João 

como sujeito: 

Porém, alguém poderia acreditar que discernimos o branco do doce não por meio de 

alguma potência una, mas por meio de diversas, como pelo gosto sentimos o doce, e 

pela visão o branco. No entanto, [Aristóteles] exclui isso dizendo que não acontece 

discernir que o doce é diferente do branco por potências separadas, isto é, diversas; 

mas é preciso, para discerni-los, que sejam reconhecidos por nós segundo alguma 

potência una. Pois, se sentíssemos o doce e o branco por meio de potências diversas, 

seria como se homens diversos sentissem, um o doce e outro o branco; assim como 

eu sinto isto e aquele sente aquilo.149 

                                                 
148 Summae Theologiae I, q. 78, a. 2, ad 2. 
149 "Posset enim aliquis credere, quod discernamus album a dulci non quadam una potentia, sed diversis: ut 

scilicet inquantum gustu cognoscimus dulce, et visu album. Hoc autem excludit dicens, quod non contingit 

discernere, quod dulce sit alterum ab albo, separatis potentiis, id est diversis; sed oportet ad discernendum 

ea, quod secundum aliquam unam potentiam manifestum sit nobis. Ita enim esset si diversis potentiis 

sentiremus dulce et album, sicut si diversi homines sentirent, unus dulce et alius album; puta si ego sentio 

hoc, et ille illud." Sententia Libri De Anima, lib. 3, lectio 3. 
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 Nessa hipótese interpretativa, negar a unidade do sentido comum teria como 

consequência comprometer a unidade do sujeito que sente. Isso porque as informações de 

diferentes sentidos externos não estariam disponíveis para um mesmo sujeito, tornando 

impossível uma comparação entre os dados sensíveis. Por isso, para preservar a unidade do 

sujeito cognoscente com respeito a seus objetos, preservando a possibilidade de ter cognição 

simultânea de dois objetos, seria preciso reconhecer que há uma potência una por meio da qual 

os dois objetos são sentidos por um sujeito uno. Mas, será que se pode dizer sem mais que uma 

única potência é sempre requerida para que objetos de potências diversas sejam conhecidos por 

um mesmo sujeito? Poderíamos talvez pensar que se trata de uma regra ontológica geral, 

determinando que potências diferentes sejam referidas a um sujeito por meio de uma única 

potência. Essa hipótese, no entanto, levar-nos-ia a postular uma única potência que pudesse 

congregar a capacidade de sentir e a capacidade de crescer, pois elas pertencem a um mesmo 

animal. Ainda que restringíssemos essa regra a potências cognitivas, teríamos um resultado 

indesejável. Seria necessário aceitar que há alguma potência unificando intelecção e sensação, 

isto é, alguma potência pela qual se sente e se pensa, do mesmo modo que João é um sujeito 

que sente e que pensa. Mas, não há nenhuma indicação de que Tomás aceite haver uma potência 

assim, pois ele sempre trata intelecção e sensação como partes inteiramente heterogêneas do 

nosso aparato cognitivo. Finalmente, poder-se-ia manter que é apenas no interior da sensação 

que se requere uma potência unificadora intermediando a relação entre um sujeito uno e suas 

diversas capacidades. Entretanto, nesse caso, restaria determinar porque esse requisito se aplica 

no caso específico do conjunto das potências sensíveis. 

 Neste ponto, vale notar que Tomás reconhece que se pode tratar as diversas potências 

sensíveis como pertencendo a um mesmo gênero de cognição ou parte da alma graças à unidade 

do sentido comum: 

Mas é necessário dizer que há algo uno ao qual se referem todas essas partes, a saber, 

os diversos sentidos, pois a [parte] sensitiva é alguma parte una da alma; porém não 

se pode dizer que parte da alma seja sensitiva a partir de algum gênero de sensíveis 

uno; a não ser, talvez, que se dissesse que a partir de todos os sensíveis dos sentidos 

particulares, por exemplo, cor, som e outros como esses, constituíssem um sensível 

uno correspondente a esta parte sensitiva una, que é comum a todos os sentidos 

próprios; mas, isso é impossível.150 

 Para que as potências sensíveis constituam uma mesma classe de potências da alma, ou 

                                                 
150 "Sed necesse est dicere quod sit aliquid unum, ad quod referantur omnes istae partes, scilicet diversi sensus, 

quia sensitiva est quaedam una pars animae; non autem potest dici quod pars sensitiva animae sit alicuius 

unius generis sensibilium; nisi forte diceretur, quod ex omnibus sensibilibus particularium sensuum, puta, 

colore, sono et aliis huiusmodi, fieret unum sensibile correspondens isti uni parti sensitivae, quae est 

communis omnibus propriis sensibus; hoc autem est impossibile." Sententia Libri De Sensu et Sensato, tract. 

l. 18. 
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bem deve haver uma unidade da parte do objeto, ou seja, os objetos das potências sensíveis 

devem poder ser reunidos num mesmo gênero por si próprios; ou bem deve haver uma potência 

numericamente una reunindo os objetos dos diferentes sentidos externos. Mas, cores e sabores 

não são redutíveis a um gênero comum de sensíveis, do contrário ver e saborear seriam apenas 

aspectos de um mesmo tipo de sensação, ora dirigida ao branco, ora ao doce. Por isso, para 

afirmar que todas as potências sensíveis pertencem a uma mesma parte da alma, isto é, para 

afirmar que todas essas potências são sensíveis, deve-se conceder a unidade numérica do 

sentido comum. É nesse momento do Comentário ao De Sensu et Sensato que Tomás introduz 

a relação instrumental entre sentido comum e sentidos externos, que vimos ao final da seção 

4.1. Essa relação instrumental depende, assim, não só da unidade do sentido comum, como da 

diversidade entre os sentidos externos. Entretanto, ainda que esse argumento seja suficiente 

para estabelecer a unidade do sentido comum, ele depende da suposição de que a sensibilidade 

constitui em conjunto uma parte da alma. Isso quer dizer que, por exemplo, a visão e o paladar 

pertencem a um mesmo gênero de potências cognitivas. Essa suposição é útil, na medida em 

que permite que características fundamentais de uma potência sensível, como corporeidade e 

passividade, sejam estendidas automaticamente às outras, evitando que tenhamos de analisar 

cada um dos sentidos externos para caracteriza-los como corpóreos e dependentes de uma 

afecção a partir de uma coisa externa. Mas, não parece que seja uma suposição trivial ou 

evidente, o que torna esse argumento insatisfatório, por si só, para defender a unidade do sentido 

comum. Pelo contrário, parece mais razoável reconhecer que as potências sensíveis constituem 

um mesmo gênero de potências cognitivas em virtude de uma unidade do sentido comum 

estabelecida independentemente. 

 Tendo em vista essas dificuldades, é preciso compreender de um modo diferente o texto 

do Comentário ao De Anima que vimos anteriormente151. Quando Tomás afirma que se não 

houvesse um sentido comum unificando visão e paladar, seria como se o homem que vê não 

fosse o homem que saboreia, ele não está condicionando a unidade de um sujeito com respeito 

a suas potências a uma potência intermediária unificadora. Qual seria então a consequência 

inadmissível de não conceder a unidade de um sentido comum? O que é relevante na analogia 

com dois homens sentindo separadamente objetos distintos é que uma pessoa não sabe o que 

outra pessoa está sentindo, pelo simples fato de cada uma delas estar sentindo ao mesmo tempo. 

Desse modo, sem o sentido comum, objetos de sentidos externos diferentes não poderiam ser 

                                                 
151 "Pois, se sentíssemos o doce e o branco por meio de potências diversas, seria como se homens diversos 

sentissem, um o doce e outro o branco; assim como eu sinto isto e aquele sente aquilo." Sententia Libri De 

Anima, lib. 3, lectio 3. 
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visados num mesmo ato cognitivo consciente. 

 De certo modo, trata-se uma versão apenas um pouco mais detalhada do argumento 

breve da Suma Teológica: para discernir sensíveis de sentidos externos diferentes, não basta 

ter cognição de cada um deles separadamente, mas é preciso senti-los a ambos num único ato. 

A unidade do sentido comum, por sua vez, pode ser deduzida como um pressuposto da unidade 

do ato pelo qual sinto o branco e o doce. Para provar que há um único sentido comum, basta 

reconhecer que não se pode discernir o branco do doce senão em único ato cognitivo. Esse 

talvez pareça um argumento demasiadamente psicológico para assegurar a unidade do sentido 

comum. O que garante que diferenciar o branco do doce deva se dar num único ato? Mesmo 

que se conceda sem mais, como um dado da experiência, que discernimos o branco do doce, as 

teses de que esse discernimento se dá num único ato e de que esse ato é sensível parecem ir um 

pouco além de constatações factuais. Pior ainda, será que ocorre a um animal desprovido de 

intelecto diferenciar o branco do doce? Mesmo que se prefira prudentemente não especular 

sobre a vida cognitiva dos animais irracionais, nossa própria capacidade de distinguir o branco 

do doce poderia dar-se apenas num outro gênero de potência cognitiva que não a sensação. 

Além disso, talvez alguém pudesse defender que a reunião de atos distintos num mesmo sujeito 

é suficiente para coordenar esses atos, dispensando a introdução de um ato suplementar que os 

unifique. Talvez alguma teoria excêntrica pudesse sustentar que sujeitos psicológicos distintos, 

mas convenientemente associados por meio de um acesso privilegiado às cognições um do 

outro, seriam capazes de cooperar no discernimento entre objetos de sentidos externos distintos. 

Em outras palavras, para defender que discernir sensíveis requer um único ato cognitivo de um 

único sujeito, que se estenda aos sensíveis discernidos, pode não ser suficiente a plausível, mas 

disputável, constatação introspectiva de que apenas diferenciamos objetos que sejam sentidos 

simultaneamente numa mesma operação consciente. Esse problema é afastado quando Tomás 

reformula sua posição na forma de um argumento que parte da unidade lógica do juízo para 

derivar a unidade da potência e do sujeito que discerne objetos sensíveis.  

 Imediatamente depois de afirmar que, sem o sentido comum, sentir uma cor e sentir um 

sabor seria algo análogo ao caso de um homem que enxergasse e outro que saboreasse, Tomás 

explica como a unidade do sujeito e da potência pela qual ele julga a respeito de dois objetos é 

requerida pela capacidade de discerni-los: 

Mas, supondo-se isso, é óbvio que o branco é diferente do doce, pois eu sou afetado 

pelo doce diferentemente de como tu és afetado pelo branco. Mas essa diversidade 

não nos seria manifestada pelos sentidos; mas, é preciso que quem diz que o doce é 

diferente do branco seja uno. Pois isto é algo uno verdadeiro, a saber, que o doce é 

diferente do branco: é preciso, portanto, que aquele uno seja dito pelo mesmo 

que diz. Mas o dizer é uma interpretação das apreensões interiores; portanto, assim 
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como é uno quem diz, do mesmo modo é preciso que quem sente, e quem pensa, seja 

uno. Mas, [Aristóteles] diz 'intelige' e 'sente' pois ainda não foi mostrado que o 

intelecto se distingue do sentido, ou porque aquela diversidade [entre o branco e o 

doce] é conhecida pelo sentido e pelo intelecto. Portanto, assim como é preciso que 

um homem que diz que o branco é diferente do doce seja quem tem cognição de 

ambos, do mesmo modo é preciso que seja una a potência pela qual tem cognição de 

ambos.152 

 Tomás indica, inicialmente, que o argumento pretende dar conta da nossa capacidade de 

sentir a diversidade entre objetos sensíveis que são percebidos por sentidos externos diferentes 

– o que, aliás, é de se esperar tendo em vista que o capítulo se propõe a tratar do sentido comum. 

Sua conclusão é que o sujeito que sente uma diversidade entre sensíveis deve ser um sujeito 

uno, e, pelas mesmas razões, a potência pela qual esse sujeito sente uma diversidade entre 

sensíveis deve ser una. No entanto, o foco do argumento na sensibilidade parece contrastar com 

seu desenvolvimento, que envolve uma série de termos e noções cuja aplicação rigorosa diz 

respeito a operações intelectuais.  

 A noção de 'dizer' que permeia toda a argumentação é explicada pela noção de 

'interpretação', presumivelmente herdada daquela oferecida no Comentário ao De 

Interpretatione. Trata-se de um signo vocal com as seguintes características: significativo por 

si mesmo, por oposição a sincategoremáticos como conjunções e preposições; significativo por 

convenção, por oposição a latidos ou zurros; e que seja usado no discurso veritativo, ao invés 

de ser usado para pedir ou indagar algo. As duas primeiras características são compartilhadas 

por nomes, verbos e orações enunciativas; a terceira pertence exclusivamente a orações 

enunciativas, de modo que nomes e verbos podem ser tomados como princípios de uma 

interpretação, mas não interpretações propriamente ditas153. Mas, parece razoável assumir que 

as apreensões interiores significadas por orações enunciativas são representações intelectuais, 

como o próprio Tomás defende no Comentário ao De Interpretatione, por motivos que não 

                                                 
152 "Sed tamen diversitas ista non erit nobis per sensum manifesta; sed oportet quod unus sit, qui dicat quod 

alterum est dulce ab albo. Hoc enim est aliquid unum verum, scilicet quod alterum sit dulce ab albo: ergo 

oportet quod illud unum ab eodem dicatur. Sed dictio est interpretatio interioris apprehensionis: ergo sicut 

est unus qui dicit, ita oportet quod unus sit qui intelligat et sentiat, alterum esse dulce ab albo. Dicit autem 

intelligat et sentiat quia nondum ostensum est, quod aliud sit intellectus a sensu, vel quia ista diversitas, ex 

sensu et intellectu cognoscitur. Sicut igitur oportet quod unus homo, qui dicit alterum esse album a dulci, sit 

qui cognoscit utrumque, ita oportet quod una potentia sit, qua agnoscitur utrumque. Nam homo non 

cognoscit nisi per aliquam potentiam. Et hoc est quod concludit ulterius, palam esse quod non est possibile 

iudicare separata idest quod aliqua sint diversa, separatis idest diversis; sed oportet quod sit eadem potentia, 

quae utrumque cognoscat." Sententia Libri De Anima, lib. 3, lectio 3. 
153 "Desse modo, somente nomes e verbo e orações são ditos interpretações, acerca das quais algo é determinado 

neste livro. Porém, o nome e o verbo mais parecem princípios da interpretação do que interpretações. Pois, 

aquele que interpreta parece expor que algo é verdadeiro ou falso. E, assim, só a oração enunciativa na qual 

se encontra verdade e falsidade é chamada de interpretação." "Et ideo sola nomina et verba et orationes 

dicuntur interpretationes, de quibus in hoc libro determinatur.Sed tamen nomen et verbum magis 

interpretationis principia esse videntur, quam interpretationes. Ille enim interpretari videtur, qui exponit 

aliquid esse verum vel falsum. Et ideo sola oratio enunciativa, in qua verum vel falsum invenitur, 

interpretatio vocatur."  Expositio Libri Peryermeneias, Proemium. 
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cabe considerar aqui. Nesse caso, qual pode ser a utilidade de refletir sobre as condições de um 

dizer que envolve intelecção para compreender uma característica da cognição sensível?  

 Trata-se de um argumento por analogia, fundado no fato de que tanto o intelecto quanto 

os sentidos têm cognição da diversidade entre seus objetos. A unidade do sujeito que sente uma 

diversidade entre objetos pode ser comparada à unidade do sujeito que diz algo sobre essa 

diversidade. É assim que Tomás explica a unidade do ato cognitivo em que objetos sensíveis 

distintos podem ser reconhecidos como distintos, ou seja, explica porque sentir a diferença entre 

o branco e o doce deve se dar num único ato irredutível aos atos de ver o branco e saborear o 

doce. Vejamos, então, porque dizer que o branco não é doce deve consistir num dizer único e 

indivisível, considerando a analogia, imperfeita porém ilustrativa, entre enunciados, que 

significam juízo intelectuais, e o juízo sensível que discrimina cores de sabores ou diferentes 

cores entre si. 

 O enunciado que afirma a distinção entre o doce e o branco expressa indivisivelmente 

uma verdade, na medida em que seu significado não pode ser reduzido aos significados de suas 

partes. Mais ainda, a própria verdade desse enunciado não pode ser reduzida a uma coleção de 

verdades mais elementares, isto é, a verdade expressa por "Branco não é doce" não pode ser 

expressa por partes desse enunciado, nem por uma lista de outros enunciados. Como dizer 

consiste num discurso veritativo, a indivisibilidade de uma verdade se estende à indivisibilidade 

do respectivo dizer. Ao invés de tomar como pressuposto não-problematizado a unidade de uma 

operação cognitiva, é a partir da unidade desse dizer compreendido como um signo veritativo, 

que a unidade do sujeito correspondente e a da sua potência são deduzidos Ainda que a unidade 

da operação cognitiva seja um ponto de partida, ela é explicada por meio da maneira pela qual 

discernir o branco do doce é uma única verdade. Analogamente, dado que sentir a diversidade 

entre o doce e o branco não se reduz a sentir corretamente o doce e sentir corretamente o branco, 

é preciso conceder que o juízo sensível verdadeiro pelo qual distingue-se o branco do doce é 

uma operação indivisível. Isso requer uma única potência pela qual o doce e o branco sejam 

sentidos, ou seja, uma potência única que não pode ser reduzida às potências de saborear o doce 

e de enxergar o branco. 

 Poder-se-ia objetar que juízos sensíveis não podem desempenhar o papel de significado 

de enunciados. Ainda que seja esse o caso, o que é relevante para deduzir a unidade do sujeito 

que sente e da potência pela qual ele sente é a unidade do juízo sensível sobre sensíveis distintos, 

ou seja, a unidade da cognição sensível acerca de uma distinção entre sensíveis, tomada 

enquanto verdadeira. Na verdade, embora Tomás escolha explicar o 'dizer' em termos 

semânticos nessa passagem, há ocasiões em que ele toma esse verbo como simples sinônimo 
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de 'julgar', como no Comentário ao De Sensu e no Comentário à Metafísica154. Isso confirma 

que a digressão acerca das orações enunciativas serve apenas para ilustrar de maneira mais 

familiar um fenômeno característico de juízos, sensíveis ou intelectuais, na medida em que são 

capazes de expressar indivisivelmente certas verdades concernentes à distinção entre seus 

respectivos objetos. 

 Mas, porque precisamos aceitar que há juízos sensíveis que discriminam sensíveis de 

sentidos externos distintos? Como especulamos antes, nossa capacidade discriminativa sensível 

poderia limitar-se à esfera de cada um dos sentidos externos. Caberia, então, ao intelecto ou a 

alguma outra potência não-sensível diferenciar o doce do branco. A visão se encarregaria de 

discernir o verde do vermelho, a audição perceberia a diferença entre sons agudos e graves, mas 

não sentiríamos a diferença entre cores e sons. Tratar a capacidade de diferenciar objetos de 

sentidos diferentes como um sentido seria um abuso de linguagem ou confusão conceitual. Essa 

objeção não pode ser contornada por uma análise das condições de possibilidade do 

discernimento entre sensíveis de sentidos externos distintos. Ela ataca diretamente a premissa 

de que diferenciamos o branco do doce, recusando-a ao menos no nível da sensação. Com isso, 

mesmo que os argumentos em prol da unidade do sentido comum que vimos acima funcionem, 

é preciso ainda mostrar em que medida a função discriminatória exercida por esse sentido 

comum é requerida pela sensação. 

 Corroborando o teor dessa objeção, é mais fácil compreender que a função 

discriminatória deve estar presente no que diz respeito aos objetos próprios de cada sentido 

externo do que entre os objetos próprios de sentidos externos distintos. Suponhamos que ao 

enxergar, não fôssemos capazes de diferenciar duas cores entre si. Nesse caso, não poderíamos 

ver duas cores diferentes ao mesmo tempo, pois confundiríamos o vermelho e o verde como se 

fossem uma mesma cor. A própria capacidade de ver vários objetos sensíveis está associada à 

capacidade de perceber a distinção entre esses vários objetos, do contrário veríamos, a cada vez 

que enxergamos, o vermelho e o verde e todas as outras cores como se fossem indistintas. 

Porém, alguém que só possa ver uma mancha verde uniforme preenchendo todo o seu campo 

visual não parece menos cego do que quem enxerga apenas trevas ou enxerga apenas claridade. 

                                                 
154 "Portanto é necessário, se o sentido é uno segundo o ato, que diga, isto é, julgue um (...)" "Necesse est ergo, si 

est unus sensus secundum actum, quod unum dicat, idest iudicet (...)"Sententia De sensu, tract. 1 l. 17 n.8. Aqui, 

Tomás reconstrói a posição de um adversário que deseja defender que é impossível sentir dois objetos sensíveis 

num mesmo ato, como vimos no capítulo anterior. Isso poderia querer dizer que esse não é um vocabulário 

chancelado pelo próprio Tomás. No entanto, em outro contexto, ao defender que verdade e aparência não se 

identificam na sensação, novamente a capacidade de 'dizer' é atribuída aos sentidos: "Segue-se, então, que nunca 

uma afirmação e negação são simultaneamente verdadeiras, pois o sentido nunca diz que algo é doce e não-doce, 

como foi dito." "Sequitur etiam quod nunquam affirmatio vel negatio sunt simul vera, quia nunquam sensus 

simul dicit aliquid esse dulce et non dulce, ut dictum est." Sententia Metaphysicae, lib. 4 l. 14 n.12. 
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Com isso, é claro que a capacidade discriminatória é elemento constitutivo da capacidade de 

sentir uma certa classe de sensíveis, uma vez que ela é necessária para a integração entre uma 

variedade de estímulos sensíveis num mesmo todo cognoscível. Mas, ainda não é claro porque 

essa capacidade discriminatória deve poder estender-se a sensíveis de sentidos externos 

diferentes, ou seja, não é claro que deve haver um sentindo comum capaz de discriminar uma 

pluralidade de objetos que não podem se apresentar a um único sentido externo. 

 O que é particularmente relevante na função discriminatória de um sentido é sua função 

integradora, que permite conjugar vários sensíveis num mesmo todo sensível. Integrar e 

diferenciar sensíveis num mesmo ato são papéis interdependentes, pois sem conhecer vários 

sensíveis, não se poderia diferencia-los, e, sem diferencia-los, esses objetos não seriam sentidos 

como vários sensíveis. Desse modo, para estabelecer que a função discriminatória do sentido 

comum é imprescindível, podemos nos voltar ao seu papel integrador, que é descrito por Tomás 

da seguinte maneira: 

[a potência sensitiva] não pode sentir muitos simultaneamente, a não ser por 

consequência, enquanto percebe muitos como um: assim, muitos sensíveis são unidos 

em uma diferença, e muitos sensíveis que são partes são unidos em um todo; donde, 

quando o todo é sentido, por consequência muitas partes são sentidas 

simultaneamente: e, então, a intenção do sentir não é dirigida a alguma parte 

principalmente, mas ao todo. Pois, se fosse dirigida a uma parte como ao sensível 

principal, os outros não seriam sentidos simultaneamente. Novamente, embora o 

sentido comum seja uma potência una segundo a essência, ainda assim de algum modo 

se multiplica segundo o ser, enquanto conjuga diversos sentidos próprios, assim como 

um centro conjuga muitas linhas. Donde, as alterações de todos os sensíveis são 

terminadas no sentido comum, assim como o movimento que ocorre por todas as 

linhas pode simultaneamente terminar num centro.155 

 Quando sinto algo que é doce e branco, é o todo composto do doce e do branco que se 

diz sensível em primeiro lugar. Apenas na medida em que integram esse todo, é que seu sabor 

e sua cor estão sendo sentidas. Isso permite dizer que sinto vários objetos, ainda que o faça por 

meio de um único ato, que se dirige a esses diferentes objetos enquanto eles constituem partes 

de um todo sensível. A comunidade do sentido comum e a diversidade dos sentidos externos 

conjugam-se para tornar possível que se sinta de uma só vez algo doce e branco. Aqui, Tomás 

usa sua metáfora predileta para explicar a relação entre sentido comum e sentidos externos: o 

sentido comum é como um único ponto no qual se encerram as diferentes operações de cada 

                                                 
155 "(…) non potest plura simul sentire, sed ex consequenti, in quantum plura accipiuntur ut unum: sicut plura 

sensibilia uniuntur in una differentia, et plura sensibilia quae sunt partes uniuntur in uno toto; unde quando 

sentitur totum, sentiuntur simul plures partes ex consequenti: et tunc intentio sensus non fertur ad aliquam 

partium principaliter, sed ad totum: quia si ad aliquam partium ferretur ut ad sensibile principale, non simul 

sentiretur alia. Et iterum sensus communis, quamvis sit una potentia secundum essentiam, tamen aliquo 

modo multiplicatur secundum esse, in quantum coniungitur diversis sensibus propriis, sicut unum centrum 

coniungitur pluribus lineis. Unde immutationes omnium sensibilium simul terminantur ad sensum 

communem, sicut motus qui esset per omnes lineas, posset simul terminari ad centrum." Quodlibet VII, q. 1 

a. 2 ad 1. 
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um dos sentidos externos. Operações que são mutuamente irredutíveis da perspectiva dos 

sentidos externos convergem entre si da perspectiva do sentido comum. Em outras palavras, ao 

unificar os sentidos externos, o sentido comum permite sentir de uma só vez a cor e o sabor 

num mesmo objeto sensível. Porém, isso só mostra que Tomás caracteriza o sentido comum 

não apenas por sua função discriminatória, mas também pela sua função integradora. 

Permanece a dificuldade de explicar porque essa função integradora é necessária e cabe a uma 

potência sensível. 

 Suponhamos, então, que de fato não há uma função integradora na sensibilidade. Nesse 

caso, como vimos, não se poderia dizer que a visão e o paladar pertencem a um mesmo gênero 

de potências, pois não haveria nada os unificando. Além disso, não se poderia dizer que um 

animal sente que algo doce é branco, pois não seria possível que um animal correlacionasse 

sensivelmente a doçura à brancura. Mas, parece que animais podem fazem esse tipo de 

correlação, do contrário não poderiam buscar uma fonte de alimentação com um certo sabor 

por meio das cores que enxergam. Além disso, caso objetos de sentidos externos não pudessem 

ser integrados num mesmo todo sensível, não faria sentido falar em objetos sensíveis 

perceptíveis por diferentes sentidos externos: a superfície que é vista não poderia ser sentida 

como a mesma superfície que é tateada. Portanto, sem a unificação propiciada pelo sentido 

comum, a superfície visível seria diferente, enquanto objeto cognoscível, da superfície táctil. 

Para evitar esse resultado indesejável, é preciso assumir que há uma função integradora sensível 

com respeito a sensíveis de diferentes sentidos externos. Consequentemente, um único sentido 

comum, pelo qual todas as operações de diferentes sentidos externos contam igualmente como 

operações sensíveis, e pelo qual sensíveis distintos são discernidos, deve ser introduzido na 

análise da sensação. Esse sentido comum é o responsável exclusivo pela discriminação entre 

sensíveis próprios a sentidos externos diferentes; e responsável pela discriminação entre 

sensíveis de um mesmo sentido externo na medida em que o último participa da capacidade 

discriminatória e integradora do primeiro. 

 

4.3. Conclusão. 

  Neste capítulo, mostramos como o sentido comum pode explicar o caráter reflexivo 

incompleto que se encontra no juízo sensível, assim como a capacidade de integrar e discriminar 

objetos sensíveis variados. Vimos, para isso, que a operação do sentido comum, que sente o 

sentir, segue-se necessariamente das operações de qualquer um dos sentidos externos, pelo 

simples fato de elas visarem – de maneira imanente, como é próprio das ações cognitivas – 

sensíveis externos. Desse modo, evitamos deduzir a consciência que acompanha atos de sentir 
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de uma perniciosa regra geral que afirmasse que todo ato cognitivo deve ser acompanhado de 

uma consciência desse ato cognitivo. Uma regra geral como essa, conforme vimos no capítulo 

anterior, seria indesejável por gerar um regresso ao infinito na cadeia de cognições de 

cognições. Podemos acrescentar ainda que uma regra como essa teria a consequência contra-

intuituva de que seríamos capazes de sentir que sentimos que sentimos, isto é, deveríamos 

aceitar que já no nível da sensibilidade temos consciência de que temos consciência. 

 A despeito dessa estreita conexão entre sentidos externos e sentido comum, foi preciso 

afirmar uma distinção entre eles para dar conta da capacidade de discriminar sensivelmente 

objetos sensíveis variados. Desse modo, determinamos porque deve-se distinguir duas etapas 

na sensação, uma que puramente sente o objeto externo, e outra que o sente por meio da primeira 

etapa, mas também acrescenta a ela a sensação de que se está a sentir um sensível. Em outras 

palavras, é graças ao sentido comum que se completa a uma sensação consciente acerca do 

sensível externo. Já que a operação do sentido comum se segue da operação dos sentidos 

externos, interpretar a reflexão incompleta que constitui o juízo sensível por meio da operação 

do sentido comum permite determinar porque há uma ordenação entre a apreensão sensível e o 

juízo que se segue dela. 
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5. Realismo direto na sensação. 

 No capítulo 2, mostramos que deve haver um objeto sensível externo para que erro e 

acerto possam ocorrer no juízo sensível. Para isso, começamos a refutar a tese de que a sensação 

ocorre na medida em que seu objeto encontra-se naquele que sente, isto é, de que a alma156 pode 

conhecer um certo princípio porque esse princípio encontra-se na própria alma. Na sua versão 

mais forte, essa posição supunha que o objeto do conhecimento seria exclusivamente interno 

ao sujeito, implicando a consequência inadmissível de que não há erro na sensação, ou melhor, 

de que não há diferença objetiva entre erro e acerto na sensação. No entanto, como havíamos 

visto na seção 2 do capítulo 2, aceitar a consequência indesejável de que todas as sensações são 

igualmente verdadeiras ou igualmente falsas não é a única saída disponível para quem, 

diferentemente de Tomás, sustenta que o sensível existe em ato, enquanto objeto, no sujeito que 

sente. Há um modo de preservar a possibilidade de algumas sensações serem verdadeiras e 

outras falsas, sem abrir mão da tese de que em alguma medida o objeto sensível existe no 

interior de quem sente. Nesse caso, seria possível preservar a possibilidade de erro da seguinte 

maneira: 

Pode-se responder de outro modo, que a partir do próprio fato de que diziam ser causa 

da cognição o contato da alma com o que é semelhante a si, é dado a entender que a 

causa do engano seja a alma entrar em contato com o que é dessemelhante de si.157 

 Segundo essa alternativa, o engano ocorreria na sensação em virtude de uma 

dessemelhança entre o sujeito que sente e aquilo que se apresenta a ele de fora. 

Correspondentemente, uma sensação seria verdadeira na medida em que houvesse uma 

semelhança entre o sujeito e aquilo com que ele entra em contato. Do mesmo modo que na 

alternativa examinada no capítulo 2, a presença do sensível em ato no sujeito segue-se do modo 

como a noção de semelhança é compreendida. O sujeito que está sentindo se assemelha àquilo 

com que entra em contato na medida em que o próprio objeto sensível está de algum modo 

presente no sujeito. Porém, de acordo com Tomás, isso entraria em conflito com a capacidade 

que um mesmo sujeito tem de sentir contrários, por exemplo, de sentir ora o verde e ora o 

vermelho: 

(...) parece manifesto que o dessemelhante e o semelhante são contrários. Mas, acerca 

de contrários, o homem tem cognição e erro do mesmo modo; pois, quem conhece um 

contrário conhece o outro, e quem erra sobre um erra sobre o outro. E é por isso que 

[Aristóteles] diz que a ciência e o engano parecem ser o mesmo com relação a 

                                                 
156 Evidentemente, essa tese diverge do tomismo não apenas por sustentar a presença do sensível no sujeito que 

sente, mas também por identificar o sujeito que sente à alma. Por outro lado, como a alma é a forma responsável 

por conferir sensação a um composto, Tomás por vezes adere a esse vocabulário mais frouxo e fala da presença 

de coisas na alma ou fora da alma, mesmo no caso da sensação.  
157 Alio modo potest responderi, quod ex hoc ipso, quod dicebant causam cognitionis esse ex hoc quod anima 

tangit id quod est sibi simile, datur intelligi quod causa deceptionis sit haec quod anima tangit sibi dissimile."  

Sententia Libri De anima, lib. 3, lectio 4. 
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contrários. Portanto, não é possível que o contato com coisas semelhantes seja causa 

da cognição verdadeira, e o contato com o dessemelhante seja causa de engano, pois 

assim haveria ciência sobre um contrário e engano sobre outro.158 

 Caso um objeto sensível constituísse a sensibilidade, como pretende a teoria refutada 

por Tomás, o sujeito que sente não poderia jamais se assemelhar a algo externo que fosse 

dessemelhante desse objeto sensível que por hipótese constitui atualmente o sujeito. Caso o 

vermelho de algum modo constituísse a potência sensível de ver, esta poderia enxergar 

corretamente o que é semelhante a ela, o vermelho que está na coisa externa, mas não o que é 

dessemelhante do vermelho, como o verde. A réplica que Tomás apresenta dirige-se, como é 

claro, à doutrina de que o objeto sensível integra a própria natureza da sensibilidade, segundo 

seu ser natural. Desse modo, essa réplica só permite estabelecer a potencialidade da 

sensibilidade, tomada em si mesma, com respeito a seu objeto, mas não que o objeto sensível 

não possa estar circunstancialmente presente na sensação, quando a sensação está em ato com 

respeito a um determinado objeto. Por isso, um representacionalismo no nível da sensação 

permaneceria neste ponto uma alternativa viável, ao preservar a distinção entre verdade e 

falsidade na sensação por meio da postulação de um objeto sensível interno intermediário em 

relação ao objeto externo. 

 O objetivo do presente capítulo é complementar os resultados do capítulo 2 

concernentes ao caráter externo do objeto sensível. Se, ali, provávamos que é preciso aceitar 

que há um sensível externo ao sujeito que sente, aqui pretendemos mostrar que, mais ainda, 

devemos aceitar que há apenas um sensível externo ao sujeito que sente, dispensando um objeto 

sensível interno. É nesse sentido que tentaremos refutar um representacionalismo no nível da 

sensação. Em outras palavras, a controvérsia entre realismo direto e representacionalismo é 

relevante para o esclarecimento dos elementos básicos da teoria tomista da sensação, na medida 

em que envolve a própria caracterização da relação entre sujeito e objeto na sensação. 

 Na hipótese representacionalista, ver o verde realizar-se-ia em dois passos: em primeiro 

lugar, um verde internalizado existiria intencionalmente na potência sensível e seria o objeto da 

sensação; consequentemente, em segundo lugar, o verde exterior à sensação seria enxergado 

por meio do verde existente enquanto objeto na potência sensível, graças à semelhança entre 

um e outro. Essa solução evitaria os inconvenientes da que criticamos no capítulo anterior, isto 

é, não levaria a abolir diferenças cognitivas entre sensações discrepantes. Isso porque o erro 

                                                 
158(…)dissimile et simile sunt contraria: sed circa contraria eodem modo se habet homo ad cognitionem et 

deceptionem; quia qui cognoscit unum contrariorum, cognoscit et aliud et qui errat in uno, errat in alio. Et hoc 

est quod dicit quod scientia et deceptio videtur eadem esse contrariorum. Non ergo est possibile, quod tactus rei 

similis sit causa verae cognitionis, et tactus rei dissimilis sit causa deceptionis, quia tunc esset scientia de uno 

contrariorum, et deceptio de alio." Ibidem. 
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sensível poderia ser explicado como um descompasso entre o sensível interno e aquele algo 

externo que deveria ser dado a sentir. Assim, todas as vezes em que uma semelhança de verde 

fosse objeto primário de sensação, sem que houvesse algo verde fora do sujeito, correspondendo 

adequadamente ao objeto intermediário interno, a sensação seria falsa. Com isso, o 

representacionalismo pareceria ser capaz de explicar melhor como se pode dizer que ocorreu 

uma sensação, mesmo quando ela é enganosa. A aparente similaridade entre a ação de ver um 

verde que está presente fora do sujeito e a ação de enganar-se sobre ter visto o verde seria 

explicada pela presença de um mesmo tipo de objeto nos dois casos, a saber, uma semelhança 

do verde, ou um verde existindo intencionalmente no sujeito, visada enquanto objeto. A relação 

entre o sujeito e esse objeto intermediário seria suficiente para afirmar que algo foi sentido, 

permitindo a ocorrência de um ato que, sendo enganoso, não deixa de ser uma sensação, ou ao 

menos parece ser uma sensação. Essa hipótese parece ser ratificada por haver algo de infalível 

na sensação na medida em que mesmo quem se engana sobre a cor de algo não se engana sobre 

ter visto essa cor. Em outras palavras, embora o juízo "vejo o verde" seja falível, o juízo "parece-

me que vejo o verde" é infalível. Tomás dispõe de sua própria explicação para esse fenômeno, 

acomodando a infalibilidade de juízos acerca da ocorrência das próprias sensações e o erro 

sensível sem precisar introduzir objetos intermediários internalizados. Antes de analisar o lugar 

dessa alternativa tomista na recusa do representacionalismo sensível, na última seção, vejamos 

como se manifesta a opção preferencial de Tomás pelo realismo direto. 

 Ao defender a possibilidade de que corpos sejam conhecidos pelo intelecto, no artigo 1 

da questão 84 da Suma Teológica, Tomás expressa uma posição algo hostil a uma versão de 

representacionalismo:  

(...) parece risível que, ao buscar o conhecimento [notitiam] das coisas que nos são 

manifestas, aleguemos que há outros entes no meio, que não podem ser a substância 

daquelas coisas pois diferem delas segundo o ser (...)159  

 Nada, nessa observação que desqualifica como ridículo um representacionalismo, faz 

referência ao conhecimento intelectual ou sensível em específico, escolhendo, ao invés disso, 

um termo cognitivo neutro, notitiam. Embora, no contexto do artigo, a crítica dirija-se à 

postulação de ideias platônicas para explicar a atividade intelectual, o que parece risível nesse 

ponto é a simples introdução de intermediários cognitivos entre um sujeito cognoscente e aquilo 

que se deseja em última instância apresentar como objeto de cognição. Como um representante 

intermediário que se distingue entitativamente de um objeto cognoscível poderia contribuir para 

                                                 
159 "(…)derisibile videtur ut, dum rerum quae nobis manifestae sunt notitiam quaerimus, alia entia in medium 

afferamus, quae non possunt esse earum substantiae, cum ab eis differant secundum esse." Summa Theologiae I, 

q. 84, a. 1, co. 
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estabelecer um nexo entre as duas "pontas" da relação cognitiva? 

 De fato, poderia parecer, à primeira vista, fácil montar um argumento por progressão ao 

infinito contra o representacionalismo, enquanto explicação do acerto na sensação. Se, para 

sentir um objeto externo A, preciso ter cognição sensível de um objeto intermediário B, o que 

impede que se requeira a cognição sensível de um objeto C para ter cognição de B, e assim por 

diante? Como será necessário em algum ponto apelar para um objeto que é diretamente 

apreendido, é melhor fazer isso desde o início, com respeito a A. Talvez se queira alegar que 

uma operação cognitiva qualquer não pode dizer respeito diretamente a uma realidade externa 

em virtude de algum contraste entre o modo de conhecer do sujeito e o modo de ser do objeto 

que se encontra na realidade externa. Esse contraste poderia deixar o objeto externo 

indisponível para cognição imediata. Na verdade, é justamente esse tipo de problema que leva 

à necessidade de fazer uma concessão parcial ao representacionalismo no nível da intelecção. 

 No início da segunda seção do capítulo 2, um dos argumentos que pretendiam 

estabelecer que o objeto sensível é externo à sensação contrastava a externalidade do objeto 

sensível com uma certa internalidade do objeto inteligível. A externalidade do objeto sensível 

era então indicada por um fenômeno que seria consequência dela, o caráter involuntário da 

sensação. A despeito da insuficiência que vimos afetar esse argumento, Tomás apresentava no 

trecho em questão outra razão em prol da externalidade do objeto sensível. Essa razão era 

apresentada como uma causa e não uma consequência da externalidade do objeto sensível: 

Os sensíveis, que são ativos com respeito às operações sensíveis, como o visível e o 

audível, e outros desse tipo, existem fora da alma. A causa disso é que a sensação em 

ato é acerca dos singulares, que existem fora da alma, mas a ciência é dos universais, 

que de algum modo existem na alma.160 
 Mesmo que nessa passagem Tomás aceite como dado que os objetos sensíveis são ativos 

em relação à sensação, isto é, que a sensação é passiva em relação a seus objetos, não é esse o 

alvo da explicação oferecida na segunda frase. O que a segunda frase esclarece é porque se deve 

considerar que os objetos da sensação encontram-se fora do sujeito que sente. De acordo com 

essa explicação, a raiz da existência externa do objeto sensível é a singularidade dele. Como há 

coisas sensíveis singulares fora da alma, e é a singulares que a sensação diz respeito, não é 

preciso que haja algum sensível existindo, enquanto objeto, no interior do sujeito que sente. De 

maneira inversa, como o objeto da intelecção humana não é singular, ele não pode encontrar-se 

inqualificadamente fora do sujeito, onde só há singulares, mas precisa ter alguma existência 

enquanto objeto no sujeito inteligente. A existência do objeto sensível no sujeito é descartada 

                                                 
160 "Sensibilia enim quae sunt activa operationis sensitivae, scilicet visibile et audibile, et alia huiusmodi, sunt 

extra animam. Cuius causa est, quia sensus secundum actum, sunt singularium quae sunt extra animam, sed 

scientia est universalium quae quodammodo sunt in anima." Sententia Libri De anima, lib. 2, l. 12. 
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tendo em vista que, no caso da sensação, não está presente uma razão que fundamenta a 

existência interna do objeto da intelecção. Já que não há incompatibilidade entre a cognição de 

singulares que caracteriza a sensação e o modo de ser singular que as coisas fora da alma têm, 

deve-se simplesmente assumir que é fora da alma que se encontra o objeto sensível. É 

importante assinalar que o objetivo desse argumento, assim como o daqueles presentes no 

capítulo 2, não é funcionar como um anacrônico predecessor de uma prova da existência do 

mundo externo. Tudo o que se pretende concluir agora é que, suposta a existência de coisas 

singulares fora do sujeito cognoscente, é exclusivamente nelas que se encontra o objeto 

sensível. 

 Concedida a tese de que apenas singulares subsistem fora da alma, resta justificar a 

premissa de que a sensação visa a singulares. Na sequência do texto, Tomás dedica-se a explicar 

porque sensação e intelecção distinguem-se segundo a singularidade do objeto da primeira e a 

universalidade do objeto da segunda. Essa distinção é feita a partir do fato de a sensibilidade 

ser uma potência implementada em órgão corporal, diversamente do intelecto. Para explicar 

por que Tomás é um realista direto com respeito à sensação, começaremos examinando, na 

primeira seção, a relação entre passividade e corporeidade da sensação. Como veremos na 

segunda seção, essas duas características conjuntamente implicam que os objetos da sensação 

são qualidades acidentais singulares. Nesse ponto, teremos examinado a motivação de Tomás 

para recusar um representacionalismo sensível. No entanto, a argumentação dele parece não 

considerar explicitamente algumas objeções usuais ao realismo direto que podem se aplicar ao 

caso da sensação. Por isso, encerraremos o capítulo levantando essas objeções e indicando as 

respostas que podem ser dadas de uma perspectiva tomista. Salvo expressamente indicado em 

contrário, 'representacionalismo' dirá respeito apenas ao representacionalismo enquanto 

aplicado à sensação. 

 

5.1. Passividade e corporeidade na sensação.  

 Por que nos ocupar novamente da corporeidade da sensação? Parece que já dispomos 

desse resultado desde a terceira seção do capítulo 1, quando examinamos a união natural entre 

corpo e alma no homem. Como vimos ali, uma vez que a ocorrência de modificações 

fisiológicas quando sentimos é um dado da experiência, deve-se conceder que o sujeito que 

sente tem como parte um corpo. Uma versão muito próxima desse argumento é apresentada no 

prólogo ao Comentário ao De Sensu et Sensato, quando Tomás defende que a consideração 

dos mecanismos da sensação diz respeito à filosofia da natureza: 

"(...) diz ser manifesto que o sentido é comum ao corpo e à alma, com razão e sem 
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razão. (...) Mas, sem razão isso é manifesto a partir da experiência: pois a operação 

dos sentidos é impedida pelas perturbações dos órgãos corporais; e removidos os 

mesmos, o sentido é totalmente removido."161 

 Se antes a correlação entre atos de sentir e modificações corporais atestava o caráter 

corporal da sensação, agora a dependência de órgãos corporais bem dispostos para que se dê a 

sensação é que serve como dado empírico para sustentar a corporeidade da sensação. Um olho 

com catarata não vê tão bem quanto um olho são, e sem olho não se pode enxergar nada. 

 No entanto, esse argumento não parece inteiramente satisfatório, em qualquer uma de 

suas versões. Mesmo que se aceite pressupor como dado inegável a correlação entre sensações 

e modificações fisiológicas, não parece certo que essa correlação tenha como resultado a 

corporeidade da própria potência sensível, isto é, que o corpo seja um princípio subjetivo 

indispensável da sensação. A modificação corporal que acompanha qualquer sensação poderia 

ser um efeito colateral inevitável do ato de sentir, ou um instrumento do sujeito que sente. 

Assim, por exemplo, Tomás aceita que todo ato de pensar deve ser acompanhado do ato de uma 

potência corporal, a imaginação, em que consiste o retorno ao fantasma. Mas não aceita que o 

ato de pensar deixe de ser inteiramente imaterial por causa da correlação entre inteligir e 

imaginar, decorrente do retorno ao fantasma, ainda que a formação de fantasmas seja uma 

operação sensível e, portanto, corporal. É graças a essa correlação que Tomás pode explicar que 

danos fisiológicos atrapalham a operação intelectual, sem abrir mão da tese de que a intelecção 

é uma operação totalmente imaterial162. Se o impedimento da imaginação impede o ato de 

inteligir sem que eles se identifiquem, o impedimento de um órgão corporal pode impedir a 

sensação sem que ela seja ato de um órgão corporal. Em suma, a mera correlação entre certos 

atos cognitivos e eventos corporais não garante a corporeidade de uma potência cognitiva, pois 

o corpo poderia desempenhar outro papel necessário que não o de sujeito da potência em 

questão. 

 A fraqueza do argumento em prol da corporeidade da sensação que aparecia no capítulo 

1 e que se repete no Comentário ao De Sensu pode ser atenuada através de um outro argumento 

                                                 
161 "(...) scilicet quod sensus communis sit animae et corpori, dicit esse manifestum, et per rationem et sine 

ratione. (…) Absque autem ratione manifestum est experimento: quia turbatis corporeis organis impeditur 

operatio sensus; et eis ablatis, totaliter sensus tollitur." Sententia Libri de Sensu et Sensato, prol. 
162 "(...) como o intelecto é um certo poder que não usa órgão corporal, de nenhum modo seria impedido em seu 

ato pela lesão de algum órgão corporal, se não fosse requerido para o ato dele o ato de alguma potência que 

use órgão corporal. (...) Pois vemos que, impedido o ato do poder de imaginar por uma lesão orgânica, como 

nos delirantes; e similarmente, impedido o ato do poder de lembrar, como nos letárgicos; o homem é 

impedido de inteligir em ato até aquilo de que já sabia." "(...) cum intellectus sit vis quaedam non utens 

corporali organo, nullo modo impediretur in suo actu per laesionem alicuius corporalis organi, si non 

requireretur ad eius actum actus alicuius potentiae utentis organo corporali. (…) Videmus enim quod, 

impedito actu virtutis imaginativae per laesionem organi, ut in phreneticis; et similiter impedito actu 

memorativae virtutis, ut in lethargicis; impeditur homo ab intelligendo in actu etiam ea quorum scientiam 

praeaccepit." Summa Theologiae I, q.84 a.7, co. 
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que Tomás oferece em prol da corporeidade da sensação, o qual não repousa sobre um dado 

bruto da experiência, isto é, não é algo manifesto "sem razão": 

A razão para isso está à mão: pois, já que o sentido é afetado pelo sensível, como 

mostrado no livro sobre a alma, e os sensíveis são materiais e corporais, ele necessita 

ser corporal, para que seja afetado por sensíveis.163 

 A ocorrência de modificação corporal quando se sente algo pode até servir para atestar 

a corporeidade da sensação, mas faz isso "sem razão". Temos propriamente um argumento "com 

razão" apelando para o caráter causalmente passivo da sensação em relação a seu objeto 

externo. Já que a sensação, em particular os sentidos externos, precisa ser atualizada pela ação 

de um corpo sobre ela, a própria sensação deve ser corporal. Isso porque corpos só agem sobre 

corpos. Não é necessário supor que sujeitos imateriais não podem agir sobre o mundo dos 

corpos, mas apenas o inverso, isto é, que a eficiência causal de corpos não transcende a 

corporeidade. Com isso, a potência de sentir deve ser tão corporal quanto o corpo que causa a 

operação dessa potência. Examinemos, então, a passividade causal da sensação com respeito 

ao objeto sensível, da qual se conclui que a sensação é corporal. 

 Já vimos e rejeitamos, no capítulo 2, o argumento que Kenny apresenta para defender a 

passividade da sensação. Esse caráter passivo seria corolário do caráter involuntário da 

sensação. Mas, além de a involuntariedade da sensação desempenhar outro papel argumentativo 

quando usada por Tomás, ela não desempenha esse papel apropriadamente, servindo como mero 

indício provável de que o objeto sensível é externo, sem ter relação direta com a tese de que 

esse objeto atua sobre a sensação fazendo com que ela opere. 

 Van Riet elenca a passividade da sensação no robusto conjunto dos pressupostos que 

atribui à teoria da sensação de Tomás, assim como vimos fazer, no capítulo 2, com o caráter 

externo do objeto sensível. Apesar de tomar a passividade causal da sensação em relação ao 

objeto sensível como um dado, ele se preocupa em oferecer uma evidência que tornaria esse 

pressuposto aceitável: 

Constatamos também que uma luz muito forte ofusca, que um som muito agudo 

ensurdece, enfim, que um sensível muito intenso corrompe o órgão no sentido em que 

o impede de desempenhar seu papel de instrumento. Donde se é levado a acreditar 

que a sensação é condicionada pela ação física de um corpo exterior sobre o órgão 

corporal(...)164 

 A capacidade de certo tipo de objeto sensível impedir a operação do sentido seria uma 

evidência de que o primeiro age sobre o sentido, ou melhor, sobre o órgão do sentido. Temos aí 

combinadas duas características da sensação: ela envolve um órgão corporal e a ação de um 

                                                 
163 "Ratio enim est in promptu: quia cum sensus patiatur a sensibili, sicut ostensum est in libro de anima, 

sensibilia autem materialia sint et corporea, necesse corporeum esse, quod a sensibili patiatur." Sententia 

Libri de Sensu et Sensato, tract. 1, prol. 
164 Van Riet 1953, p. 377. 
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corpo exterior sobre esse órgão. Van Riet sustenta, nessa passagem, que se um sensível externo 

intenso impede a operação da sensação na medida em que impede a função instrumental do 

órgão sensível, então pode-se concluir que a ação causal do objeto externo sobre aquele órgão 

é requerida para que se sinta algo. Mesmo que essa evidência fundamente suficientemente 

alguma dependência da sensação com respeito à modificação do órgão sensível, não é claro que 

a passividade do órgão sensível se siga da evidência apresentada por Van Riet. Talvez, o olho 

pudesse exercer algum tipo de ação sobre o objeto que é visto, e ainda assim se corromper ao 

contato com um objeto excessivamente brilhante. Nesse caso, nem mesmo a passividade causal 

do órgão da sensação com respeito ao objeto da sensação seria obtida pela observação de que 

alguns sensíveis podem ser tão intensos que incapacitem a sensação. 

 Ainda que concedamos o ponto de Van Riet, trata-se de um resultado mais fraco do que 

aquele que desejamos, a saber, que o próprio sentido é afetado pelo objeto externo, e não apenas 

o órgão sensível. Somada à razão apresentada no De Sensu, a conclusão dele só permitiria 

afirmar, um tanto trivialmente, que o órgão sensível é corporal, uma vez que é passivo em 

relação a objetos corporais. A passividade da sensação que ele entende como um dos dados 

mais elementares da sensação é uma mera passividade do órgão sensível. Sem a conclusão mais 

forte de que a operação do sentido é um evento corporal, fica aberto um espaço para uma teoria 

dualista da sensação em Tomás. Em outras palavras, torna-se-ia possível colocar a questão da 

"relação entre a faculdade sensível e o órgão material"165: "Como conciliar o caráter físico e o 

caráter psíquico da sensação?"166 O próprio Van Riet, condena esse tipo de teoria e defende uma 

identidade entre evento cognitivo e evento corporal na sensação. Por isso, ele pode derivar a 

passividade da própria sensação a partir da passividade do órgão da sensação. No entanto, como 

buscaremos derivar a corporeidade da sensação a partir de sua passividade, não podemos fazer 

como Van Riet e estender a passividade do órgão sensível à sensação por meio da identidade 

entre evento cognitivo e evento corporal. Retornaremos às considerações dele quanto à 

corporeidade da sensação ao final desta seção, quando já tivermos defendido essa tese com 

nosso próprio argumento baseado no De Sensu. 

 A tentativa de Putallaz de estabelecer que a sensação é passiva com respeito a seu objeto 

não é mais promissora no contexto de nossa interpretação. Segundo ele, o fato de que "o sentido 

nada conhece a não ser por um órgão corporal"167 fundamentaria o caráter passivo da sensação:  

"(...) é por isso que a sensação é tributária das mesmas condições de todo movimento de ordem 

                                                 
165 Ibidem, p. 377. 
166 Ibidem, p. 375. 
167 "(...) sensus nihil cognoscit nisi per organum corporale (...)" De Veritate q.1 a.9 co. 
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material. Para que haja sensação é preciso que, de uma maneira ou outra, o objeto aja sobre a 

faculdade sensorial pelo intermédio de um órgão."168 Como, no mundo dos corpos, não existe 

auto-movimento, mas tudo é movido por outro, e como a sensação é condicionada por um órgão 

corporal, pode-se concluir de uma só vez que a sensação é movida pelo seu objeto e que esse 

objeto é externo. Evidentemente, a linha argumentativa de Putallaz seria inconveniente para 

nós, afinal o que queremos usar como razão da corporeidade da sensação aparece, no seu 

raciocínio, como conclusão daquela corporeidade. Independentemente desse problema, o 

argumento não parece suficiente para estabelecer que a sensação é atualizada pelo seu objeto. 

Poderia ser o caso, como vimos no capítulo 2, que a sensação só pudesse operar graças à ação 

de algo externo sobre ela, sem que esse algo externo fosse mais que um estímulo para a 

ocorrência de sensação, mas não objeto da mesma. A corporeidade da sensação poderia implicar 

que ela deve sofrer ação causal de um corpo externo, mas não que esse corpo externo é seu 

objeto. Na nossa interpretação, isso não afeta a fundamentação do caráter externo do objeto 

sensível, pois estabelecemos esse caráter a partir de uma análise da possibilidade de erro na 

sensação. Porém, ainda permanece em suspenso a justificação da tese de que "o sentido, 

portanto, é poder passivo do próprio órgão" e, mais ainda, "o órgão do sentido é movido e 

afetado ao sentir, mas a partir do sensível externo"169.  

 A própria obra de Tomás parece favorecer a percepção de que ele simplesmente crê que 

a sensação é passiva em relação a seu objeto externo, sem poder ou querer justificar tal posição. 

No único artigo da Suma Teológica especificamente voltado aos sentidos externos, ele limita-

se a descrever muito sucintamente as principais características dos sentidos em geral: "Agora, 

o sentido é uma certa potência passiva, que por sua natureza é alterada a partir do sensível 

externo."170 As três características da sensação analisadas no capítulo 2 e neste capítulo, 

externalidade do objeto sensível, potencialidade e passividade do sentido, são assim elencadas 

como simples ponto de partida do problema, este sim detidamente explicado, da distinção entre 

os sentidos externos, que é tema principal desse artigo.  

 Talvez devamos, uma vez mais, buscar no Comentário ao De Anima a explicação de 

um tema apenas tangenciado na obra teológica de Tomás. Afinal, na passagem do Comentário 

ao De Sensu em que Tomás apresenta o argumento "com razão" para sustentar a corporeidade 

dos sentidos, ele explicitamente faz referência ao "livro sobre a alma". Também na Suma 

                                                 
168 Putallaz 1991, p. 43. 
169 "Sensus igitur est virtus passiva ipsius organi."; "Organum igitur sensus movetur et patitur in sentiendo, seda 

b exteriori sensibili." Contra Gentiles lib II, cap. 57. 
170 "Est autem sensus quaedam potentia passiva, quae nata est immutari ab exteriori sensibili". Summae 

Theologiae I, q.78 a. 3, co. 
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Contra os Gentios, ocorre uma referência mais específica ao De Anima, precisamente quando 

as características mais elementares da sensação são elencadas de modo inteiramente equivalente 

à descrição que ocorre na Suma: "Como o Filósofo prova no livro II sobre a alma, sentir 

acontece no próprio ser movido a partir de um sensível externo."171 Finalmente, no capítulo 1 

do Comentário ao De Sensu, mais uma vez ocorre o recurso a uma prova da passividade da 

sensação presente no livro II do De Anima: "Mas, chama os sentidos de paixões, pois o ato dos 

sentidos se faz no ser afetado, como é provado no segundo [livro] sobre a alma."172 Qual seria, 

então, essa prova em que Tomás se apoia de modo tão recorrente ao tratar da passividade da 

sensação? 

 Em alguns momentos, quando Tomás explica a passividade da sensação nesse 

comentário, sua preocupação, acompanhando Aristotéles, não é estabelecer que o sentido é 

passivo, mas determinar a acepção na qual se pode afirmar dele uma certa passividade. Assim, 

por exemplo, quando propõe explicar a interação entre sujeito e objeto na sensação, na lição 10 

do livro II do comentário, ele ressalta que 

Portanto, de um primeiro modo a passividade é dita enquanto uma certa corrupção a 

partir de um contrário(...) De outro modo, é dita em geral e menos propriamente, a 

saber, enquanto implica uma alguma recepção. (...) Portanto, a potência assim dita, 

não é a partir de contrário, assim como a potência dita do primeiro modo; mas a partir 

de um semelhante, do modo como se toma a potência segundo uma similitude ao 

ato.173 

 A passividade da sensação distingue-se da passividade na acepção estrita porque em 

cada uma delas a passagem da potência de sentir ao ato de sentir ocorre de modo diferente. Na 

passividade estrita, há, por exemplo, uma potência para tornar-se vermelho na medida em que 

se possui em ato um contrário do vermelho, como o amarelo. Por isso, essa passividade envolve 

a perda de algo que se tinha antes de ser alterado: para tornar-se vermelho, algo deixa de ser 

amarelo. Por outro lado, na passividade que caracteriza a potência de ver o vermelho, não há 

passagem de um contrário a outro. A potência para receber o vermelho intencionalmente não 

inclui um amarelo em ato que seja contrário ao vermelho. Isso porque, como vimos no final 

capítulo 2, não há contrariedade entre formas quando são recebidas segundo um ser intencional. 

Em outras palavras, não é preciso perder nada para passar a ver em ato, embora seja preciso 

perder sua cor anterior para adquirir uma nova. A 'passividade estrita' parece mais próxima do 

                                                 
171 "Ut probat Philosophus in II De Anima, sentire accidit in ipso moveri a sensibilibus exterioribus." Contra 

Gentiles II, cap. 57. 
172 "Vocat autem sentire passiones, quia actio sensus in patiendo fit, ut probatum est in secundo de anima." 

Sententia Libri de Sensu et Sensato, cap. 1. 
173 "Primo igitur modo proprie dicitur passio, secundum quod quaedam corruptio fit a contrario.(...) Alio modo 

passio communiter dicitur et minus proprie, secundum scilicet quod importat quamdam receptionem. (…) 

Potentia igitur sic dicta, non est a contrario, sicut potentia primo modo dicta; sed est a simili, eo modo quo 

potentia se habet secundum similitudinem ad actum." Sententia Libri De Anima, lib. II, l. 10. 
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sentido que associamos a termos como 'sofrer' ou 'padecer'; ao passo que a passividade do 

sentido é a recepção a partir de algo que se põe como agente. Além de estar ligada ao caráter 

intencional da recepção de species sensíveis, esse distinção é importante para especular sobre a 

composição material dos diferentes órgãos sensíveis. A retina não é colorida e o tato é composto 

de modo que tenha um equilíbrio e seja um meio termo entre os extremos das qualidades 

sensíveis que sente, já que não pode deixar de tê-las, pois elas são qualidades elementais, que 

não podem faltar a nenhum corpo174. Sabendo qual tipo de passividade pode-se esperar 

encontrar na sensação, retornemos à prova de que a sensação é passiva. 

 Ao tratar da composição equilibrada do tato na passagem que mencionamos 

imediatamente acima, quando já se dedica a analisar as especificidades de cada um dos sentidos 

externos, Tomás alude concisamente ao raciocínio que permitiria entender porque a sensação é 

passiva em relação ao sensível externo:  

Agora, o órgão do sentido é afetado pelo sensível, pois sentir é um certo ser afetado: 

daí, o sensível, que é agente, torna o sensível, que está em potência para o primeiro, 

ser tal como ele próprio.175  

 Nas duas primeiras orações, aprendemos que o órgão do sentido é afetado porque o 

sentido é passivo, o que vai na direção oposta às interpretações de Van Riet e Putallaz. O 

primeiro identifica a passividade da sensação a partir da possibilidade de o órgão corpóreo ser 

corrompido por um sensível externo intenso, possibilidade essa que indicaria que o órgão é 

afetado pelo sensível externo. O segundo deriva a passividade da sensação de sua corporeidade, 

tendo em vista que toda alteração corporal envolve ser movido a partir de outro. Nos dois casos, 

derivamos uma característica fundamental da sensação a partir de uma característica de seu 

órgão, o que parece desrespeitar o lema de que "potências não são para os órgãos, mas antes o 

contrário (...)"176. Talvez fosse preferível atenuar a validade desse lema, confinando-o a 

contextos em que Tomás defende que potências sensíveis são diversificadas pelos seus objetos 

e não pela diversidade da configuração orgânica do olho e do ouvido, como é o caso nessa 

passagem. De todo modo, é certo que a passagem do Comentário ao De Anima propõe explicar 

a passividade do órgão sensível a partir da passividade do sentir e não o contrário, 

                                                 
174 "Aliter tamen accidit hoc circa tactum, et circa alios sensus. Nam in visu organum visus est in potentia ad 

album et nigrum, denudatum a toto genere albi et nigri: est enim penitus carens colore. Sed organum et 

medium tactus non potest denudari a toto genere calidi et frigidi, humidi et sicci: componitur enim ex 

elementis, quorum hae sunt propriae qualitates. Sed sic fit in potentia organum tactus ad sua obiecta, 

inquantum est medium inter contraria. Medium enim est in potentia ad extrema. Et propter hoc, quanto 

animal habet complexionem magis reductam ad medium, tanto habet meliorem tactum." Sententia Libri De 

Anima, lib. II, l. 23. 
175 "Organum enim sensus patitur a sensibili, quia sentire est pati quoddam: unde sensibile, quod est agens, facit 

ipsum esse tale in actu, quale est sensibile, cum sit in potentia ad hoc." Ibidem.  
176 "(...) potentiae non sunt propter organa, sed magis e converso (...)" Q. d. de anima, a. 13 ad 6. 
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desqualificando as propostas de Putallaz e Van Riet como tentativas de exegese da posição de 

Tomás. 

 Para dizer que o sentido é afetado pelo objeto externo, é preciso estabelecer que algo 

age sobre o sentido, ou seja, que ele é afetado; e que esse agente é o objeto sensível externo, ou 

seja, que quem o afeta é o sensível externo. Encontramos uma justificação da primeira tese na 

lição 10 do livro II: "sentir consiste em ser movido e afetado. Pois o sentido em ato é uma certa 

alteração: ademais, o que é alterado, é afetado e movido."177 Essa alteração é simplesmente a 

passagem da potência ao ato que caracteriza os sentidos, como estabelecemos no capítulo 2. A 

segunda tese parece seguir-se do estado potencial do sentido em contraste com o caráter atual 

do objeto sensível. Se o sentido está em potência para um objeto que possui atualmente a mesma 

forma para a qual ele está em potência, então o candidato óbvio a agente da passagem dos 

sentidos da potência ao ato é aquilo que é atualmente vermelho, áspero, agudo, o objeto 

sensível. Trata-se de um caso do princípio de que algo é reduzido da potência ao ato por algo 

que está em ato178, do modo como algo frio é aquecido por algo efetivamente quente. De fato, 

quando Tomás recusa a necessidade de um sentido agente, isto é, de um sentido que seja de 

algum modo ativo com respeito à cognição de um objeto, ele alega que os objetos externos dos 

sentidos são atualmente sensíveis179. De modo inversamente proporcional, a necessidade de 

introduzir um intelecto agente seguir-se-ia do fato de que as coisas que existem fora do sujeito 

são apenas potencialmente inteligíveis, não sendo por isso capazes de atualizar por si só nossa 

potência intelectual. 

 Mas, não dissemos que a atualidade do objeto sensível é concomitante à atualidade da 

sensação, ao analisar o sentido comum, no capítulo 4? Se for assim, não pareceria razoável 

dizer que a potência de sentir torna-se atual em virtude da atualidade do objeto possível, caso 

uma e outra fossem interdependentes. Nessa hipótese, o argumento que defende a passividade 

da sensação a partir do caráter potencial da sensação e do caráter atualmente sensível de seu 

objeto externo não seria eficaz. Naquele capítulo, vimos que, à parte do ato de sentir, o sensível 

é apenas potencialmente sensível, ou seja, que de certo modo um objeto só é atualmente visível 

caso esteja sendo visto. Ora, mas então um objeto ser atualmente sensível não poderia servir 

                                                 
177 "(...) sentire consistit in moveri et pati. Est enim sensus in actu, quaedam alteratio: quod autem alteratur, 

patitur et movetur." Sententia Libri De Anima, lib. II, l. 10. 
178 "Diz, portanto, que tudo que está em potência é afetado e movido pelo que é ativo e existente em ato (...)" 

"Dicit ergo, quod omnia quae sunt in potentia, patiuntur et moventur ab activo, et existente in actu (...)" 

Ibidem. 
179 "Sensus autem qui est in potentia, reducitur in actum per sensibilia actu, quae sunt extra animam; unde non 

est necesse ponere sensum agentem. Et similiter non esset necesse ponere intellectum agentem, si universalia 

quae sunt intelligibilia actu, per se subsisterent extra animam, sicut posuit Plato." De Spiritualibus creaturis, 

a. 9 co. 
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para explicar como a potência de sentir é atualizada: uma e outra atualidade são mutuamente 

dependentes. Essa dificuldade talvez possa ser contornada caso observemos que a maneira 

segundo a qual um sentido é potencial é diferente da maneira segundo a qual um objeto é 

potencialmente sensível. O sentido, enquanto está em potência, não possui o contrário daquilo 

que irá atualizá-lo, ele é indiferente ao vermelho e ao amarelo. O objeto, mesmo que de certa 

maneira potencialmente sensível, ou bem será visto como vermelho, caso seja visto, ou será 

visto como amarelo. Independentemente de ser visto, o objeto que é em certo sentido 

potencialmente visível já está determinado ao vermelho ou ao amarelo. Em virtude disso, pode-

se dizer que embora esteja em potência em comparação com o que é atualmente visto, está em 

ato em comparação com algo que não estivesse mais determinado ao vermelho do que ao 

amarelo. 

 Caso as considerações oriundas do livro II do Comentário ao De Anima sejam 

suficientes para provar que o sentido passa da potência ao ato em virtude de sofrer a ação de 

um objeto sensível externo, a passividade da sensação é um simples corolário dos resultados 

obtidos no capítulo 2, pois depende apenas da potencialidade da sensação e do caráter externo 

do objeto sensível. Nesse caso, apenas o papel da passividade na prova da corporeidade da 

sensação explicaria termos postergado a análise dessa passividade até o presente ponto. No 

entanto, no capítulo 2 havíamos nos contentado com um resultado mais fraco do que a referida 

passividade: tudo o que podia ser dito era que os sensíveis externos determinavam o conteúdo 

da sensação, assim como víramos que o intelecto depende dos sentidos quanto à determinação 

do seu conteúdo. No último caso, essa relação de determinação não envolve uma causalidade 

eficiente dos sentidos sobre o intelecto. Por que a dependência necessária dos sentidos em ato 

em relação aos sensíveis em ato deveria se traduzir, então, numa causalidade eficiente exercida 

pelo objeto sobre poder de sentir? Talvez a sensação só possa estar atualizada na presença de 

um objeto sensível, embora exerça algum tipo de atividade causal sobre ele para senti-lo. Nessa 

hipótese, seria como se a visão lançasse "raios cognitivos" sobre a cor para apreendê-la. Sem 

que um certo objeto esteja presente, a ação não teria sobre o que se aplicar, sendo incapaz de 

resultar num ato de sentir. De outro modo, poder-se-ia negar a passividade causal da sensação 

numa perspectiva dualista dos sentidos. Nessa perspectiva, descreveríamos o processo de sentir 

como uma operação não corporal, que se aplica sobre a modificação de um órgão que, esse sim, 

sofre causalidade a partir de outro corpo. Com isso, seria possível permanecer sustentando que 

a sensação acerca de algo é condicionada pela presença atual desse algo, mesmo sem aceitar 

que a sensação, tomada como um todo, é causalmente passiva. Ver o vermelho consistiria em 

uma faculdade de sentir voltar-se à modificação causada no olho por um objeto que, em virtude 
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da faculdade não corpórea de sentir, é percebido como vermelho. Caso um objeto diferente 

interagisse causalmente com o olho, perceberíamos esse objeto como amarelo; e caso não 

houvesse nada afetando o olho, a hipotética faculdade visual não corpórea não teria nenhuma 

modificação para a qual se voltar no olho ao qual estivesse associada. Perderíamos, então, o 

motivo para considerar que, em virtude de corpos só poderem exercer causalidade eficiente 

sobre corpos, a sensação é uma modificação corporal. Em suma, não haveria nenhum 

impedimento em princípio para que a sensação fosse uma modificação não-corporal caso ela 

exercesse uma influência causal sobre o objeto para senti-lo, ao invés de sofrer causalidade 

eficiente a partir dele; ou caso a sensação não se identificasse com a modificação corporal que 

resulta da ação do objeto externo sobre um órgão. 

 Para examinar o problema de outro ângulo, voltemos nossa atenção novamente à obra 

teológica de Tomás. Na Suma, já constatamos em uma ocasião que ele não discorre muito sobre 

a passividade da sensação ao tratar diretamente dela. Talvez tenhamos mais sorte procurando 

suas razões num momento em que são tratados assuntos que o interessam mais na condição de 

teólogo. Em outras palavras, reconstruir uma explicação tomásica da passividade causal e da 

consequente corporeidade da sensação pode ser mais fácil a partir do caso de sujeitos cognitivos 

que, ao contrário do homem, não têm um corpo como parte essencial. O artigo 2 da questão 55 

busca explicar a partir do que os anjos, substâncias inteligentes separadas da matéria, são 

capazes de conhecer coisas materiais, concluindo que "as species pelas quais o anjo intelige não 

são recebidas a partir das coisas, mas são conaturais a eles."180  Essas species são conaturais na 

medida em que o modo de conhecer que convém ao anjo é receber as species das coisas a partir 

da species que está na causa das coisas, Deus.181 Com isso, os anjos podem inteligir as coisas 

criadas sem precisar receber esse conhecimento a partir das próprias coisas, ou seja, a operação 

intelectual deles não precisa ser passiva em relação aos seus objetos de intelecção. Esse modo 

de obter cognição intelectual acerca de algo serve como uma terceira via para responder a um 

dilema proposto na primeira objeção do artigo: 

De fato, tudo que é inteligido, é inteligido por meio de sua semelhança no inteligente. 

Mas, a semelhança de algo existe em outro ou ao modo de um exemplar, caso em que 

a semelhança é causa da coisa; ou é ao modo de uma imagem, caso em que é causada 

pela coisa. É preciso, portanto, que toda ciência inteligível seja ou causa da coisa 

inteligida, ou causada por ela. Mas, a ciência angélica não é causa da coisa existente 

na natureza, mas só o é a ciência divina. Portanto, é preciso que as species pelas quais 

                                                 
180 "(...) species per quas angeli intelligunt, non sunt a rebus acceptae, sed eis connaturales." Summa Theologiae 

I, q. 55 a. 2, co. 
181 "(...) na mente do anjo estão semelhanças das criaturas, não como recebidas a partir das próprias criaturas, 

mas a partir de Deus, que é causa das criaturas e no qual por primeiro existem as semelhanças das coisas." 

"(...) in mente Angeli sunt similitudines creaturam, non quidem ab iposis creaturis acceptae, sed a Deo, qui 

est creaturarum causa, et in quo primo similtudines rerum existunt." Ibidem, ad 1. 
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o intelecto do anjo intelige sejam recebidas das coisas.182 

 Tomás e a objeção estão de acordo quanto à necessidade de semelhanças no processo de 

cognição intelectual. Sabemos, desde o capítulo 3, de que modo essa condição está presente 

também na sensibilidade. Além desse ponto de acordo básico, a objeção acrescenta uma 

explicação acerca do modo como essas semelhanças podem estar presentes naquele que 

conhece, baseada numa relação causal entre sujeito e objeto cognoscível. Essa relação causal 

pode se dar em duas direções, tomando o sujeito que conhece como causa e o objeto como 

efeito, ou vice-versa. Como o anjo não causa a existência de seus objetos, as species pelas quais 

conhece devem ser causadas por eles, conclui a objeção. Ora, qual é o desacordo que permite a 

Tomás recusar essa conclusão? 

 Certamente, o anjo não cria seus objetos, mas apenas Deus o faz. Além disso, quando 

há uma relação causal entre duas coisas, é claro que uma causa a outra ou vice-versa. Parece só 

restar como razão da discordância a vigência de uma relação causal entre sujeito que intelige e 

objeto inteligível. Mas, Tomás não rejeita que as species do anjo sejam recebidas por ele a partir 

de seus objetos porque não há nenhum tipo de relação causal entre species inteligível e objeto, 

mas sim porque ele as recebe a partir de Deus, e esse sim é causa eficiente das criaturas. São 

reconhecidas, dessa maneira, três hipóteses exaustivas sobre o que faz com que a semelhança 

de um objeto esteja presente num sujeito cognoscente: porque a semelhança pela qual se 

conhece algo é causa do objeto; porque é causada pelo objeto; ou porque, como é o caso no 

anjo, é causada pela semelhança que é causa do objeto. Em última instância, isso nos revela 

que, do ponto de vista de Tomás, a relação de semelhança intencional entre sujeito e objeto 

requerida pelos diferentes tipos de cognição não é casual, mas fundamenta-se numa outra 

semelhança, aquela requerida pela relação entre causa e efeito. 

 As três alternativas exaustivas formuladas podem ser usadas agora para enquadrar o 

modo como species cognitivas chegam a estar na mente humana. O homem não cria os objetos 

que conhece e, como vimos no capítulo 1, o homem tampouco tem conhecimento conatural – 

nem de acordo com o modelo do inatismo platônico, nem de acordo com o emanantismo 

aviceniano. Portanto, só resta ao homem conhecer por meio de species recebidas das coisas, 

isto é, há no homem uma operação cognitiva passiva em relação a seus objetos, para que o 

conhecimento intelectual possa ocorrer. Não se trata de defender que o intelecto é uma potência 

                                                 
182 "Omne enim quod intelligitur, per aliquam sui similitudienm in inteligente intelligitur. Similitudo autem 

alicuius in altero existens, aut est ibi per modum exemplarias, ita quod sit causata a re. Oportet igitur quod 

omnis scientia intelligentis vel sit causa rei intellectae vel causata a re. Sed scientiae  Angeli non est causa 

rerum existium in natura, sed sola divina scientia. Ergo oportet quod species per quas intelligit intellectus 

angelicus, sint a rebus acceptae." 
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passiva em relação aos corpos, mas sim que a operação intelectual humana, por não ser feita a 

partir de ideias inatas, depende uma potência cognitiva passiva183. Mas, o que garante que essa 

operação causalmente passiva seja a sensação? Em primeiro lugar, o intelecto é imaterial, o que 

impede que seja causalmente passivo em relação às coisas corporais. Em segundo lugar, mesmo 

sem essa tese acerca da natureza do intelecto, veremos na próxima seção que uma cognição 

passiva produz os tipos de objetos que definem a sensação: acidentais e singulares. Por ora, 

aceitemos sem mais, provisoriamente, que a potência cognitiva passiva do homem é a sensação.  

 O sensível causa a sensação na medida em que faz com que um certo objeto seja sentido 

ao invés de outro qualquer, ou seja, essa ação causal é aquilo que determina qual é o objeto da 

sensação. Como a cor de um corpo faz com que a visão veja essa cor graças à ação causal da 

cor sobre o sentido, e como corpos só exercem causalidade sobre outros corpos, chegamos à 

conclusão pretendida de que o próprio poder e operação de ver são corporais, do mesmo modo 

que o são os demais sentidos externos. Além disso, havíamos visto, no capítulo 3, que a 

recepção intencional ou espiritual de uma forma é o que determina qual é o objeto de uma 

sensação. Portanto, considerar que o sentido é corporal obriga-nos a aceitar que a forma sensível 

é recebida espiritualmente no próprio órgão corporal da sensação. Essa formulação é assumida 

por Tomás: 

(...) na operação do sentido um órgão corporal não se modifica, propriamente falando, 

a não ser por uma modificação espiritual, segundo a qual a species do sensível é 

recebida no órgão sensível sem matéria, como é dito no livro II sobre a alma.184 

 Uma passagem análoga a essa, junto a muitas outras, encontra-se no abrangente 

conjunto de evidências textuais que Cohen185 oferece para defender que a sensação é um 

processo plenamente corporal no pensamento de Tomás. A farta evidência textual reunida em 

seu artigo tornou-se referência na discussão sobre essa tese.186 Mas, uma certa imaterialidade 

                                                 
183 Marechal adota a mesma estratégia para explicar porque o homem deve possuir uma potência cognitiva 

passiva: "Uma faculdade intelectual que nem é puramente intuitiva, nem dotada de ideias inatas, exige o 

concurso de uma faculdade receptiva externa, a saber, a sensibilidade." Marechal 1949, p. 135. 
184 "(...) in operatione sensus non trasnmutatu organumm corporale, per se loquendo, nisi spiritual immutatione, 

secundum quod species sensibilium recipiuntur in organis sentiendi sine matéria, ut dicitur in libro II de 

anima." De Veritate, q.26 a.3 ad 11. 
185 Cohen 1982. 
186 Pasnau 1997, p. 42-45 e Stump 2005, p. 253-254 defendem basicamente a mesma posição que Cohen no que 

diz respeito ao caráter físico da sensação, com diferenças de exposição e de ênfase em certos pontos do 

problema. Abrangente bibliografia acerca da polêmica entre interpretações "fisicalistas" e "imaterialistas" da 

sensação é indicada em ambas as obras. Haldane 1983 e Hoffman 1990 contrapõem-se à interpretação de 

Cohen. Burnyeat 2001 parece alinhar-se a ele, mas problematiza o sentido de 'física' necessário para uma 

interpretação propriamente "fisicalista" da sensação. Isso torna sua interpretação ambígua. Decerto é 

interessante examinar até que ponto a psicologia cognitiva concernente à sensação é uma especialidade da 

física, legitimando classificar a sensação como um 'evento físico' num sentido autenticamente aristotélico. No 

entanto, passaremos ao largo desse problema, nos satisfazendo com a mera afirmação do caráter corporal da 

sensação. A mesma polêmica entre interpretações imaterialistas e fisicalistas é travada muito antes por Van 

Riet (op. cit., p. 401 – 407) contra seus contemporâneos franceses.  
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da sensação é amparada por evidência igualmente constante nos escritos de Tomás. A própria 

passagem que citamos afirma ao mesmo tempo que é um órgão corporal que se modifica na 

sensaçã e que essa modificação é espiritual, isto é, sem matéria. Isso por vezes levou a uma 

resistência em reconhecer que a sensação é um processo plenamente corporal, ou a uma 

hesitação quanto ao sentido em que se pode chamar de física essa alteração. Haldane, 

inconformado com o aparente conflito entre espiritualidade e corporeidade da sensação resolve 

que "a explicação tomista da experiência sensível é auto contraditória"187, envolvendo uma "vã 

tentativa de combinar características incompatíveis"188. Hoffman, também sob o efeito de 

passagens em que Tomás fala de uma recepção espiritual ou sem matéria de formas na sensação, 

decide sustentar uma espécie de dualismo de propriedades aplicável a essa operação. Órgãos 

sensíveis poderiam receber dois tipos de modificação, uma delas espiritual e em alguma medida 

imaterial, outra natural. De certo modo, Hoffman está certo, pois modificação natural e 

espiritual são ambas modificações que podem acontecer num corpo. Porém, ele vai longe 

demais ao considerar que "a recepção imaterial de formas sensíveis é uma mudança 

inteiramente incorporal ocorrendo em órgãos corporais."189 Além de nada parecido com esse 

dualismo ser encontrado na ontologia tomásica, é difícil conceber como essa tese poderia 

encontrar lugar num quadro conceitual em que "o que é recebido está no recipiente do modo do 

recipiente"190. 

 Mas, se a corporeidade da sensação se impõe tanto por razões sistemáticas quanto 

textuais, o que Tomás pode estar querendo dizer quando qualifica como espiritual ou sem 

matéria a recepção de species nos órgãos sensíveis? 

Agora, há dois tipos de modificação, uma natural, outra espiritual. Aquela natural, 

enquanto a forma que modifica é recebida no modificado segundo ser natural, como 

o calor no aquecido. Ao passo que a espiritual, enquanto forma que modifica é 

recebida no modificado segundo um ser espiritual; como a forma da cor o é na pupila, 

que não se torna por isso colorida.191 

                                                 
187 Haldane 1983. p. 234. 
188 Ibidem. p. 238. Essa falta de caridade interpretativa é contrabalançada pela generosa observação que encerrra 

o artigo: "A saída para a contradição a que isso leva é conceder que a sensação é um processo físico com 

produtos físicos; e como a interessante discussão de Cohen indica, esse é um movimento que Santo Tomás às 

vezes favoreceu." Haldane acredita que é possível escapar à contradição que encontra na teoria tomista da 

sensação, que Tomás se inclina a essa solução em algumas passagens, mas que ainda assim Tomás prefere cair 

em contradição. A plausibilidade dessa hipótese interpretativa deve ser analisada à luz do fato de que as 

passagens "fisicalistas" mencionadas por Cohen aparecem muitas vezes nas mesmas obras que as passagens 

"imaterialistas" que fundamentam a interpretação de Haldane. No caso da passagem que usamos acima, os dois 

tipos de evidência convivem numa mesma frase. 
189 Hoffman, op. cit. p. 86. 
190 "(...) receptum est in recipiente per modum recipiendis." Summae Theologiae I, q.84 a. 1 co. 
191 "Est autem duplex immutatio, una naturalis, et alia spiritualis. Naturalis quidem, secundum quod forma 

immutantis recipitur in immutato secundum esse naturale, sicut calor in calefacto. Spiritualis autem, secundum 

quod forma immutantis recipitur in immutato secundum esse spirituale; ut forma coloris in pupilla, quae non fit 

per hoc colorata." Summae Theologiae I, q.78 a. 3 co. 
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 Algo recebe naturalmente a forma de vermelho quando torna-se vermelho em virtude 

dessa recepção. Algo recebe a forma de vermelho espiritualmente quando não se torna vermelho 

em virtude dessa recepção. O olho sofre uma modificação corporal quando enxergamos o 

vermelho, como Tomás não se cansa de afirmar, mas essa modificação não consiste em se tornar 

vermelho. De maneira geral, receber espiritualmente ou sem matéria a forma de F consiste em 

recebe-la sem por isso passar a ser F. É importante ressaltar que cada sentido se comporta de 

uma maneira diferente nesse aspecto, pois apenas a visão está inteiramente isenta de uma 

modificação natural ao receber intencionalmente as formas pelas quais enxerga cores. Nossa 

pele, por exemplo, esquenta quando toca em algo quente. Essas diferenças entre os sentidos 

externos tornam possível estabelecer uma hierarquia entre eles, na qual a visão é superior ao 

tato em virtude de sua maior independência em relação a modificações naturais. No entanto, 

esse ponto diria respeito à distinção entre os sentidos externos, que não é nosso tema. 

 Explicar a recepção sem matéria de F como uma recepção na qual o predicado F não é 

adquirido é uma maneira simples de dissolver a aparente tensão entre essa noção e o caráter 

corporal da operação sensível. Modificar-se naturalmente e modificar-se espiritualmente são 

espécies do gênero modificação corporal. No entanto, essa explicação parece trazer ao menos 

uma dificuldade: não são apenas os órgãos sensíveis que recebem espiritualmente. O fato de 

que a sensação é causada pela ação de coisas corporais sobre os sentidos implica que haja um 

meio de transmissão para essa ação que parte do objeto sensível e afeta o sujeito que sente. No 

caso do tato, em que o sensível está em contato com o órgão, esse meio, a carne, é interno. No 

caso da visão, em que o sensível encontra-se à distância, esse meio é o ar transparente. O 

problema é que o ar precisa transmitir a forma do vermelho que é visto sem se tornar ele mesmo 

vermelho. Isso é atestado, em primeiro lugar, pela constatação de que o ar que está entre meu 

olho e essa mancha vermelha que vejo não fica avermelhado, mas permanece transparente. Em 

segundo lugar, caso essa região do ar interposta entre meu olho e a mancha vermelha tivesse 

que adquirir o predicado vermelho para que a species correspondente chegasse até meu olho, 

essa região do ar não poderia transmitir simultaneamente o verde, pois vermelho e verde são 

contrários. Mas é claro que uma mesma região do ar pode transmitir cores contrárias, afinal 

alguém que esteja à nossa direita pode enxergar um objeto que esteja à nossa esquerda. O ar 

que transmite o vermelho não se torna um muro impenetrável à passagem de qualquer outra 

cor. Isso significa que os meios de transmissão de species também são capazes de recepção 

espiritual. O que, então, faz com que a recepção espiritual de uma species no órgão sensível 

constitua a cognição daquilo ao qual ela é semelhante, sem nos obrigar a considerar que o ar 

também é capaz de enxergar ou ouvir?  
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 Essa questão intriga Pasnau, levando-o a considerar que Tomás fracassa em oferecer um 

critério adequado para a cognição. Para lidar com essa dificuldade, ele engendra um critério de 

distinção baseado na diferença de nível de complexidade entre órgãos sensíveis e os outros 

corpos que recebem formas espiritualmente192. Talvez seja repetitivo denunciar como alheia à 

teoria tomista da sensação essa tentativa explicar uma propriedade elementar da sensação a 

partir de seu órgão, ressaltando mais uma vez que o procedimento explicativo correto deve ir 

na direção contrária. Mais que isso, a solução de Pasnau tem o alto custo, como ele nota, de 

reduzir a diferença entre entes cognitivos e não-cognitivos a uma diferença de grau. A solução 

de Van Riet nos parece mais simples193 e converge com nossas análises dos capítulos 3 e 4. 

Neles, vimos que só no juízo, em que há consciência do sentir, se completa a cognição sensível. 

Portanto, por um lado, no que diz respeito à apreensão, o órgão sensível é tão capaz de recepção 

espiritual, intencional, ou sem matéria, quanto o meio. Por outro lado, apenas nos sentidos, que 

julgam, essa recepção é acompanhada de consciência, privilégio dos seres vivos dotados de 

alguma cognição. Nessa mesma direção, ao explicar as diferentes maneiras pelas quais corpos 

animados e inanimados podem ser alterados pelas qualidades sensíveis, Tomás explica que  

(...)em corpos animados, encontra-se alteração segundo o sentido, que não se encontra 

nos corpos inanimados. Pois, corpos inanimados não têm cognição de suas alterações, 

mas essas lhes escapam; o que não aconteceria, se fossem alterados segundo o 

sentido.194 

 O caso das formas sensíveis, que podem ser recebidas sem por isso fazer com que seus 

recipientes adquiram qualidades sensíveis, serve, nesse contexto, como exemplo que atesta a 

possibilidade de formas serem recebidas sem conferir a seus recipientes o ser que conferiam ao 

agente a partir do qual são recebidas. Esse fenômeno se deve, como é claro, ao já mencionado 

lema de que tudo o que é recebido, é recebido segundo o modo de ser do recipiente. A disposição 

material de um corpo pode fazer com que ele não adquira o predicado determinado pela forma 

que recebe – caso daquilo que recebe uma forma espiritualmente, mas é inanimado e portanto 

não tem cognição de suas próprias alterações – assim como pode além disso fazer com que ele 

sinta aquilo de que a species recebida é semelhança – caso daquilo que tem consciência de suas 

                                                 
192 "Se receber formas existindo intencionalmente é um critério necessário e suficiente para ser cognitivo, então o 

ar e outros meios parecem ser cognitivos (...)" Pasnau 1997 p. 47; "O aparente ponto fraco de sua abordagem 

é que ele não oferece nenhuma distinção qualitativa claramente demarcada entre o que é e o que não é 

cognitivo." Ibidem p. 56. 
193 "O que é preciso acrescentar à ação física dos corpos sobre nossos órgãos para explicar integralmente nossos 

conhecimentos sensíveis? Evidentemente, a atividade de uma "faculdade cognitiva". (...) Se, ao contrário, a 

ação dos corpos sobre os órgãos é uma ação física "espiritual", a faculdade deve unicamente explicar a 

tomada de consciência acerca das modificações orgânicas subjetivas (...)" Van Riet, op. cit. p. 395. 
194 "(...) in corporibus animais invenitur alteratio secundum sensum, quae non invenitur in corporibus 

inanimatis. Non enim corpora inanimata cognoscunt suam alterationem, sed latet ea; quod non accideret, si 

secundum sensum alterarentur." In Physic., lib. 7, l. 4. 
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modificações espirituais.  

 Antes de encerrar esta seção, vale a pena retomar um ponto em que as considerações de 

Van Riet talvez pudessem ser úteis, simplificando a justificação da corporeidade da sensação e 

evitando o tortuoso percurso que seguimos: 

Identidade do ato: o ato do sensível é idêntico ao ato do sentido. Uma ação denomina-

se tanto de acordo com a agente de que procede, quanto de acordo com o paciente que 

a sofre, mas, nela mesma, permanece indivisível a despeito dessas denominações 

extrínsecas opostas. Assim, o ato de sentir não é uma reação da faculdade sensível 

consecutiva à modificação física produzida pelo objeto exterior. Ver um objeto ou, 

para um objeto visível, modificar espiritualmente um olho, é materialmente a mesma 

coisa. (...) Segundo Tomás, a identidade em ato entre o ato do sensível e o ato do 

sentido provoca como corolário a unidade do sujeito sensível 195 

  A unidade do sujeito sensível a que Van Riet se refere consiste em que, como ele explica 

em seguida, "órgão e faculdade são unidos como matéria (segunda) e forma(...)." Trata-se da 

unidade hilemórfica entre potência e órgão sensível, que é explicitamente sustentada por Tomás 

em diversas ocasiões. Mas, Van Riet se refere a qual ato ou modificação que se dá a partir do 

sensível? Suponhamos que se trata do ato de efetivamente ser visto, sem que se suponha ainda 

que o ato de ser visto é um efeito da ação do objeto exterior sobre o sentido. Nesse caso, tudo 

o que sabemos graças à "identidade do ato" é que o ato de ser sentido encontra-se no sujeito 

que sente, uma vez que é idêntico ao ato de ver. Essa afirmação em nada contribui para 

estabelecer a corporeidade da operação de sentir. No entanto, Van Riet parece já supor, nessa 

passagem, que o objeto exterior produz ou causa a sensação no sujeito. Nesse caso, ele estaria 

partindo do pressuposto de que a sensação é passiva; pressupondo isso, também se segue 

automaticamente que a sensação é corporal na nossa linha argumentativa. Nosso principal 

trabalho foi argumentar em prol dessa passividade. Finalmente, talvez o que Van Riet esteja 

dizendo é que a ação causal do objeto sensível sobre o sentido é idêntica à sensação196. Como 

a ação causal de um objeto corporal só pode ser uma ação corporal, o ato de sentir o objeto seria 

também uma ação corporal, vista do prisma do paciente. Daí, a corporeidade da operação 

sensível conduziria em última instância à unidade do sujeito sensível. O problema dessa 

sugestão é que parece que não se pode afirmar uma identidade entre o ato de sentir e a ação 

causal do objeto sensível sobre o sentido. 

 A ação causal de uma cor sobre a vista é uma ação transitiva, que se estende desde o 

objeto externo através do meio até atingir o olho. Diferentemente, a ação de enxergar está 

                                                 
195 Van Riet, op cit. p. 395.  
196 Embora não seja claro que esse seja o ponto de Van Riet, quase certamente é a interpretação que Kenny 

oferece para o lema da identidade entre sensível em ato e sentido em ato: "(...) a operação do sentido do 

paladar sobre o objeto sensível é a mesma coisa que a ação do objeto sensível sobre meu paladar." Op. cit., p. 

35. 
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confinada no sujeito que enxerga, é uma ação imanente que de modo algum poderia se realizar, 

nem em parte, ao longo do ar, ou como modificação natural no objeto. Como Tomás nos lembra 

ao comentar a Física, a ação causal que um objeto externo exerce sobre um sentido é diferente 

do ato de sentir que se segue dessa ação: "Entretanto, nada proíbe que algum ato se siga da 

geração ou alteração; assim, o aquecer segue-se da geração do fogo. E, similarmente, ver ou 

tocar segue-se da modificação do sentido pelo sensível"197. Aí, 'modificação do sentido' não 

denota a operação de sentir resultante da ação de um objeto sobre um sentido, mas sim o 

processo que produz, ou como que "gera" essa operação. Riscar um fósforo produz um fogo 

que aquece, mas ninguém diria que riscar um fósforo é o mesmo que aquecer. Do mesmo modo, 

a ação transitiva do objeto sobre o sentido através do meio provoca o ato de sentir, mas não é 

idêntica ao ato de sentir. Dado que corpos só produzem alterações em corpos, isso é suficiente 

para garantir que o ato de sentir é uma modificação corporal, tornando inevitável a unidade do 

sujeito sensível a que Van Riet se referia, sem o custo de identificar a ação causal do sensível 

sobre o órgão com a ação de sentir resultante. 

 

5. 2. Objetos próprios e comuns: acidentais e singulares. 

 A corporeidade dos sentidos era a premissa que buscávamos obter para concluir que a 

sensação visa singulares pela sua própria natureza. Essa conclusão faria com que um realismo 

direto quanto à sensação fosse a opção mais natural para Tomás, pois os objetos externos da 

sensação existem enquanto indivíduos. Se a sensação é uma potência que visa objetos singulares 

em virtude de suas características intrínsecas, isto é, se – no jargão escolástico – o objeto formal 

da sensação é singular, então não há nada que impeça que o singular existente fora da mente 

seja objeto direto da sensação. A justificativa recorrente de Tomás para a singularidade do objeto 

formal da sensação é a corporeidade desta, que distinguiria a recepção característica do intelecto 

daquela que se dá na sensação. O assunto o interessa sobretudo quando tematiza a relação entre 

sentido e intelecto, seja ao traçar comparações entre eles, como na lição do Comentário ao De 

Anima que examinávamos antes da última seção, ou ao tratar do processo de abstração: 

Um desses poderes cognitivos é ato de órgão corporal, a saber, o sentido. E assim o 

objeto de qualquer potência sensível é a forma tal como existe na matéria corporal. E 

como essa matéria é princípio de individuação, assim toda potência da parte sensível 

é cognitiva somente de particulares.198 

                                                 
197 "Tamen nihil prohibet aliquem actum consegui generationem vel alterationem; sicut ad generationem ignis 

sequitur quod calefaciat. Et similiter ad immutationem sensus a sensibili sequitur ipsum videre vel tangere." 

In Physic., lib. 7 l. 6 n. 6. 
198 "Quaedam enim cognoscitiva virtus est actus organi corporalis, scilicet sensus. Et ideo obiectum cuiuslibet 

sensitivae potentiae est forma prout in materia corporali existit. Et quia huiusmodi materia est 

individuationis principium, ideo omnis potentia sensitivae partis est cognoscitiva particularium tantum." 

Summae Theologiae I, q.85 a. 1 co. 
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 O argumento que ele apresenta afirma que se seguem da corporeidade da sensação duas 

propriedades que todo objeto sensível deve ter: todo objeto da sensação existe corporalmente, 

e todo objeto da sensação é particular. A segunda propriedade do objeto da sensação segue-se 

imediatamente da primeira, uma vez que o princípio de individuação de corpos é a matéria.  

Isso não quer dizer que, para conhecer singulares corporais, é preciso que uma faculdade seja 

corporal, afinal Deus conhece corpos e conhece singulares. Dado que a sensação é corporal, ela 

visa objetos corporais singulares, mas visar corpos singulares não implica ser corporal. A 

corporeidade de uma potência cognitiva não é condição necessária da cognição de singulares 

corporais, mas uma condição que restringe a sensação a esses objetos.  

 A maneira direta pela qual a singularidade do objeto sensível é derivada a partir da 

corporeidade da sensação poderia sugerir que há em ação, tacitamente, um princípio acerca da 

relação entre potência cognitiva e objeto cognoscível. De acordo com ele, as características de 

um modo de cognição poderiam ser transpostas para o objeto a que essa potência se refere. O 

fato de que Deus, totalmente imaterial, intelige singulares corporais, não depõe a favor dessa 

leitura. No entanto, pode-se alegar que, em virtude de Deus ser criador das coisas, ele dispõe 

de um acesso privilegiado a elas, ao contrário de agentes cognitivos ordinários. De fato, a 

cognição de singulares é, em Deus, apresentada como consequência do fato de ele criar as 

coisas.199 Ainda em favor da hipótese do espelhamento, o artigo 7 da mesma questão corrobora 

a correspondência geral entre status ontológico da potência cognitiva e status ontológico do 

objeto cognoscível:  

A razão disso [necessidade do retorno ao fantasma] é que a potência cognitiva é 

proporcionada ao cognoscível. Daí, o objeto próprio do intelecto angélico, [intelecto] 

que é totalmente separado do corpo, é a substância inteligível separada do corpo; e 

conhece o que é material por meio desses inteligíveis.200 

 Mesmo uma potência incorporal pode visar a um objeto corporal. Entretanto, isso 

acontece mediante os objetos imateriais que essa potência visa, obedecendo ao princípio da 

proporcionalidade entre potência cognitiva e objeto cognoscível. Mas, será que essa 

correspondência consiste em simplesmente igualar características do modo de cognição e do 

modo de ser do cognoscível? Nesse caso, porque não dizer que o objeto visível deve ter o 

tamanho do olho, ou que tudo que é táctil deve ser feito de carne? Claramente, a 

proporcionalidade admitida nessas passagens entre a corporeidade de uma potência corporal e 

                                                 
199 "(...) Deus conhece outras coisas enquanto é causa delas. (...) Portanto Deus conhece outras coisas não no 

universal mas no singular também" "(...) Deus cognoscit alia inquantum est causa eis. (...) Deus igitur 

cognoscit res alias a se non solum in universal, sed etiam in singular." Contra Gentiles, lib. II cap 55. 
200 "Huius autem ratio est, quia potentia cognoscitiva proportionatur cognoscibili. Unde intellectus angelici, qui 

est totaliter a corpore separatus, obiectum proprium est substantia intelligibilis a corpore separata; et per 

huiusmodi intelligibilia materialia cognoscit." Summa Theologiae I q.84 a.7 co. 
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aquela de seu objeto, ou entre a incorporeidade de uma e de outro, não pode ser obtida a partir 

de uma mera transposição de características entre elas. Pasnau denomina essa tentativa de 

transposição indevida 'falácia do conteúdo' e a atribui a diversas passagens da obra de Tomás201. 

Concordamos que se trata de uma falácia, mas não a encontramos nos argumentos tomásicos. 

Na verdade, Tomás identifica essa falácia e a atribui ao platonismo e ao materialismo pré-

aristotélico, que concluiriam respectivamente pela imaterialidade das substâncias inteligidas a 

partir da imaterialidade do intelecto e pela materialidade dos sentidos a partir da materialidade 

dos corpos sentidos202. Nada impede que alguém incorra no erro de que acusa os outros, mas a 

recusa da falácia do conteúdo indica pelo menos que Tomás se dava conta de esse tipo de 

raciocínio indevido tende a se imiscuir nas fronteiras entre teoria do conhecimento e ontologia. 

Mas, se não há uma suposição de que o princípio pelo qual algo é conhecido deve manter uma 

certa homogeneidade ontológica com o que é conhecido, por que, então, a corporeidade da 

sensação faz com que ela diga respeito a objetos singulares? 

 Muitas vezes, a singularidade do objeto da sensação é explicada pela retenção das 

"condições materiais", que se daria graças ao caráter corporal dos sentidos: 

(...) o sentido e a imaginação são poderes conjugados a órgãos corporais; e do mesmo 

modo as semelhanças das coisas são recebidas neles materialmente, isto é, com 

condições materiais, ainda que sem matéria, razão pela qual têm cognição de 

singulares.203 

 Como as species são recebidas em órgãos corporais, elas são recebidas segundo 

condições materiais. Tomás toma o cuidado de esclarecer que não se trata de uma transferência 

de matéria do objeto para o sentido; e que a recepção material em jogo é compatível com a 

recepção sem matéria que se opõe à recepção natural. Mas, ele não esclarece o que são essas 

condições da matéria. Assim, fica aberta a possibilidade de que essas condições digam respeito 

diretamente ao papel individuador da matéria nos indivíduos corporais. Assim como corpos são 

individuais em virtude da matéria, species sensíveis são recebidas individualmente em razão da 

materialidade do órgão que as recebe. Mas, essa seria apenas uma variação da falácia do 

conteúdo. 

 Para entender quais condições a matéria impõe à sensação, devemos compreender qual 

                                                 
201 Pasnau 1998.  
202 No primeiro artigo da questão 84 da Suma Teológica, por exemplo, ele diagnostica o erro que conduziu 

Platão a postular ideias subsistentes como tendo origem na suposição de que "a forma do que é conhecido estaria 

necessariamente no sujeito que conhece do mesmo modo pelo que está no conhecido." No artigo seguinte, 

antigos naturalistas são alvo da mesma crítica: "estimavam porém que a forma do que é conhecido está no 

cognoscente do mesmo modo pelo qual está na coisa conhecida." 
203 "(...) sensus et imaginatio sunt vires organis affixae corporalibus; et ideo similitudines rerum recipiuntur in 

eis materialiter, id est cum materialibus conditionibus, quamvis absque materia, ratione cuius singularia 

cognoscunt." De Veritate q.2 a.5 ad 2. 
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é a função que a corporeidade exerce para a sensação, isto é, compreender qual pode ser o papel 

cognitivamente relevante da matéria para a sensação em geral. Assim, poderemos dizer que as 

condições da matéria são as condições impostas pela função que a corporeidade exerce na 

sensação. Já sabemos que é possível derivar a corporeidade da sensação a partir da sua 

passividade. Isso porque a corporeidade é necessária para a receptividade a partir de um sensível 

externo corporal. Esse papel de condição necessária da passividade que a corporeidade ocupa 

pode nos inclinar a acreditar que a função que o corpo exerce é conceder ao homem um modo 

de cognição receptivo. Tomás confirma isso ao explicar a relação entre o status ontológico de 

substâncias intelectuais e o modo como operam cognitivamente: 

Pois, substâncias espirituais inferiores, a saber, as almas, têm ser afim ao corpo, 

enquanto são formas de corpos, e assim devido ao próprio modo de ser compete a elas 

que sua perfeição inteligível siga-se a partir dos corpos e pelos corpos, de outro modo 

estariam unidas a corpos em vão.204 

 Se a intelecção não ocorresse em alguma medida a partir dos corpos, a união com o 

corpo seria inútil. Consequentemente, se a união com o corpo tem uma função para o processo 

intelectivo, expressa na sensação, essa função deve dizer respeito à possibilidade de obter 

cognição a partir dos corpos. Em suma, a função cognitivamente relevante que o corpo exerce 

para o homem é propiciar uma cognição que seja receptiva a partir do objeto sensível externo 

corporal. Sendo assim, as condições materiais que a corporeidade da sensação impõe à operação 

de sentir são as condições da receptividade ou passividade da sensação. As características do 

objeto que a sensação visa por sua própria natureza devem ser derivadas das condições de um 

processo causal exercido por corpos sobre uma potência também corporal. 

 Dado que o agente que causa a atualidade da sensação, a saber, o objeto sensível, é um 

agente corporal realmente existente, trata-se de algo singular, pois fora da mente só há 

singulares. Dizer que a sensação pode passar a operar apenas a partir de objetos singulares é, 

então, dizer que as condições da matéria fazem com que a sensação vise a singulares. Dado que 

no final das contas isso é que garante o realismo direto, de acordo com o argumento do 

Comentário ao De Anima que reconstruímos desde o início do capítulo, podemos dizer que o 

realismo direto sensível é um corolário da receptividade da sensação. A sensação visa 

diretamente objetos singulares porque ela é causada por objetos singulares. Nesse ponto, 

concordamos com a posição de Haldane, que também considera que, no conhecimento humano, 

a referência a particulares é derivada de um "nexo causal entre sujeito e objeto via sensação"205. 

                                                 
204 "Substantiae enim spirituales inferiores, scilicet animae, habent esse affine corpori, inquantum sunt 

corporum formae, et ideo ex ipso modo essendi competit eis ut a corporibus, et per corpora suam perfectionem 

intelligibilem consequantur, alioquin frustra corporibus unirentur." Summae Theologiae I q. 55 a. 2 co. 
205 Haldane 1983, p. 236. 
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 Da receptividade da sensação seguem-se automaticamente outras condições que todo 

candidato a objeto sensível deve satisfazer. Uma delas funciona como uma espécie de restrição 

adicional ao objeto sensível. A sensação visa o singular enquanto visa o aqui e agora, como 

frequentemente Tomás escolhe caracterizar a peculiaridade dos sentidos em comparação com o 

intelecto206. Em outras palavras, os sentidos externos não são capazes de identificar a 

singularidade de um objeto ao longo do tempo, nem podem sentir objetos ausentes. O que está 

causando a operação sensível em cada momento é objeto dela durante o tempo em que se dá a 

causalidade.  

 Além disso, se o objeto deve causar uma modificação, ainda que espiritual, naquele que 

sente, então o objeto da sensação deve ser algo capaz de alterar por si mesmo a sensação. Mas, 

a quididade ou essência de um ente não é algo que determina o ser de outro, mas que faz com 

que um ente seja um certo ente. A essência de um ente não provoca alterações em outro ente, 

mas determina o que um ente é. Por isso, a receptividade de uma potência cognitiva a partir de 

um objeto externo corporal implica que esses objetos sejam acidentes, a saber, "qualidades da 

terceira espécie, segundo as quais acontece alteração."207 Uma vez que cada espécie de 

qualidade alterativa modifica os sentidos de uma maneira diferente, os sentidos externos são 

distinguidos em função dos diferentes modos de alterar que caracterizam cada um das 

qualidades alterativas que são objetos sensíveis.208 Esses são os sensíveis próprios, que, como 

havíamos indicado no capítulo 4, especificam cada um dos diferentes sentidos externos. Desse 

modo, a introdução da noção de objetos sensíveis próprios, compreendidos como objetos 

prioritariamente percebidos por cada um dos diferentes sentidos externos, segue-se da própria 

natureza receptiva da sensação. Mas, e quanto aos sensíveis comuns, relacionados à magnitude, 

como formato e tamanho?  

Mas, a quantidade é sujeito próximo das qualidades alterativas, como a superfície é 

da cor. E assim os sensíveis comuns não movem o sentido primeiramente e por si, mas 

em razão das qualidades sensíveis; como a superfície por meio da cor. Nem tampouco 

são sensíveis por acidente: pois tais sensíveis provocam alguma diversidade na 

modificação do sentido. Uma superfície pequena e outra grande modificam o sentidos 

de modos diferentes (...)209 

                                                 
206 "Differt autem sensus ab intellectu et ratione; quia intellectus vel ratio est universalium, quae sunt ubique et 

semper; sensus autem est singularium quae sunt hic et nunc. Et ideo sensus secundum suam propriam 

rationem non est cognoscitivus nisi praesentium." Sententia De sensu, tract. 1 l.1. 
207 "(...) qualitates tertiae speciei, secundum quas contingit alteratio." Summae Theologiae I q.78 a. 3 ad 1. 
208 "O modificador externo é o que é percebido por si pelo sentido, e segundo cuja diversidade as potências 

sensíveis são distinguidas." "Est autem sensus quaedam potentia passiva, quae nata est immutari ab exteriori 

sensibili. Exterius ergo immutativum est quod per se a sensu percipitur, et secundum cuius diversitatem 

sensitivae potentiae distinguuntur." Summae Theologiae I q.78 a. 3 co. 
209 "Quantitas autem est proximum subiectum qualitatis alterativae, ut superficies coloris. Et ideo sensibilia 

communia non movent sensum primo et per se, sed ratione sensibilis qualitatis; ut superficies ratione coloris. 

Nec tamen sunt sensibilia per accidens, quia huiusmodi sensibilia aliquam diversitatem faciunt in 

immutatione sensus. Alio enim modo immutatur sensus a magna superficie, et a parva(...)"Summae 
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 Também eles são objetos da sensação em virtude de sua capacidade de alterar os 

sentidos. No entanto, sua capacidade alterativa é como que de segunda mão, na medida em que 

são os sujeitos imediatos das qualidades alterativas. Ao contrário dos sensíveis acidentais, eles 

são por si mesmos, ainda que não imediatamente, objetos sensíveis, já que determinam a 

maneira como as diversas qualidades alterativas afetam qualquer um dos sentidos externos – o 

que explica, também, porque podem ser visados por mais de um sentido externo. Quando vemos 

uma cor, a vemos de acordo com um certo formato e tamanho; para sentir a aspereza de uma 

superfície, devemos percorrer sua extensão com nossas mãos. Por outro lado, é indiferente para 

a cognição da cor de algo se esse algo é um homem ou um boneco de cera, se é algo doce ou 

salgado. A mesma tonalidade de branco, distribuída segundo as mesmas dimensões, pode ser 

vista no homem, no boneco, no açúcar e no sal. 

 Como resultado da análise das condições da matéria envolvidas na sensação, podemos 

entender porque a corporeidade dela garante que a sensação vise, por sua própria natureza, 

objetos singulares. Isso preenche a última lacuna que faltava para o argumento tomásico em 

prol do realismo direto na sensação. Somado ao fato de que os objetos de uma potência 

cognitiva passiva são acidentes, sejam qualitativos, sejam quantitativos, isso que explica ainda 

porque potências receptivas em relação a objetos corporais são potências sensíveis. Em suma, 

uma potência passiva cuja natureza é ser modificada por um objeto corporal externo deve visar 

a acidentes singulares, justamente o que caracteriza a sensação. 

 

5. 3. Três objeções ao realismo direto. 

 A corporeidade e a passividade da sensação garantem que ela visa singulares, que 

existem fora da alma, o que tornaria dispensável postular um objeto interno de cognição 

sensível. Isso porque, ao contrário do que acontece com o intelecto, o tipo de objeto que a 

sensação é capaz de visar existe, desse mesmo modo singular, fora do sujeito que sente. Mas, 

existem algumas razões, que Tomás não examina explicitamente, que poderiam ser alegadas 

para defender a necessidade de um objeto intermediário interno mesmo no caso da sensação. 

Examinemos brevemente algumas possíveis motivações para um representacionalismo 

sensível, para encerrar a defesa, no quadro conceitual de Tomás, do realismo direto na sensação. 

 Como mencionamos logo no início da primeira seção deste capítulo, uma das possíveis 

vantagens do representacionalismo é oferecer uma explicação simples para uma certa 

infalibilidade dos sentidos. Ainda que eu me engane ao ver o verde quando estou diante do 

                                                 
Theologiae I q.78 a. 3 ad 2. 
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vermelho, não me engano quanto ao fato de que me parece que vejo o verde. Em outras palavras, 

os sentidos infalivelmente nos informam sobre suas próprias operações. De um modo geral, 

poder-se-ia alegar, em prol do representacionalismo, que o próprio caráter cognitivo da 

sensação pressupõe que seu sujeito perceba alguma modificação ocorrendo em si mesmo. Essa 

poderia ser uma exigência característica de toda cognição, que não mereceria tal nome caso não 

pudesse ser acompanhada de algum tipo de consciência por parte do sujeito de que está sentindo 

ou pensando. Sendo assim, como ver o verde é um modo de cognição, e como toda cognição 

envolve a consciência por parte do sujeito de que ele tem cognição, ver o verde suporia a 

cognição de um objeto que se interpõe ao verde que existe fora da mente, seja o próprio ato de 

ver o verde, seja alguma outra modificação interna ao sujeito. A consciência imediata acerca de 

nossos atos cognitivos sensíveis exigiria um objeto imediatamente disponível, que existisse no 

próprio sujeito que sente.  

 Tomás concorda com ao menos um traço dessa posição, na medida em que ele considera 

que a modificação que se dá nas potências sensíveis deve ela mesma ser de certo modo sentida 

em cada sensação. Ele reconhece, como vimos no capítulo 3, que a consciência de que ocorre 

cognição é um dos critérios fundamentais para diferenciar sujeitos cognoscentes daqueles 

desprovidos desse gênero de potência: “Mas potências insensíveis de nenhum modo retornam 

sobre si mesmas, pois não têm cognição do próprio agir, assim como o fogo não tem cognição 

do próprio aquecer.”210 Na sensação, esse requisito é cumprido graças à relação entre sentido 

comum e sentidos externos, que foi explorada no capítulo 4. Vimos, então, que a existência de 

um sentido interno que tem como objeto a própria sensação de objetos externos segue-se da 

identidade entre o sensível em ato e o sentido em ato. Esse sentido interno, o sentido comum, é 

suficiente para explicar de que modo sempre sentimos que sentimos, mesmo que haja engano 

no que se refere a um objeto sensível externo. De fato, como alega o representacionalismo, há 

um objeto internalizado acerca do qual um sentido é sempre verdadeiro, mas esse objeto 

internalizado é a operação de sentir, e o sentido que o percebe é um sentido interno, ao invés de 

ser um sentido externo. Por fim, esse sentido interno explica o aspecto judicativo da sensação, 

mas não determina a qual objeto externo a sensação se refere. Esse último papel é 

desempenhado pela presença intencional de uma semelhança do que é sentido naquele que 

sente. Logo, ainda que seja preciso haver um objeto sensível interno para haver sensação, esse 

sensível interno não é um intermediário por meio do qual o sensível externo é visado. 

 Se de um lado uma certa infalibilidade da sensação poderia, à primeira vista, servir como 

                                                 
210 De Veritate, q. 1, a. 9.  
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motivo para conceder o representacionalismo sensível, de outro lado, uma das motivações mais 

populares para o representacionalismo, ao menos no nível da percepção sensível, é a ocorrência 

de erro211. Fenômenos como enxergar algo verde que de fato se encontra perante aquele que vê 

não seriam problemáticos para uma posição realista direta, pois haveria um objeto real fora da 

mente correspondendo à visão correta do verde. Por outro lado, quando um daltônico enxerga 

como verde algo que é vermelho, ou um alucinado enxerga algo verde quando não há nada 

colorido diante de si para ser visto por ele, o realismo direto encontrar-se-ia em apuros, o que 

denunciaria a ingenuidade acrítica de sua posição. Onde encontrar um objeto para a ação de 

ver, nessas situações? É possível que alguém prefira desqualificar a pertinência desse tipo de 

pergunta no que diz respeito aos conteúdos de atos cognitivos, alegando que a existência 

intencional desses objetos seria refratária ou indiferente a qualquer uma dessas "posições 

ontológicas", isto é, estar dentro ou estar fora de um sujeito. Mas, como temos visto até agora, 

Tomás não deseja se dar ao luxo dessa indiferença, reiteradamente buscando determinar onde 

se encontram os objetos de nossas potências cognitivas. 

 Responder àquela pergunta duma perspectiva representacionalista é simples: em casos 

de erro sensível, o objeto encontra-se apenas no interior do próprio sujeito, desempenhando o 

papel de um item representacional malsucedido em sua função habitual de dar a conhecer algo 

de externo. Poder-se-ia replicar, em outra direção, que esse objeto representacional 

internalizado só é requerido no caso de sensações enganosas, mantendo uma posição realista 

direta no caso das sensações bem-sucedidas. No entanto, isso parece um tanto ad hoc, ao menos 

caso aceitemos que enxergar corretamente e enxergar incorretamente são de um mesmo tipo de 

ocorrências mentais. Embora não seja claro que Tomás comprometa-se com esse último 

pressuposto, sua teoria permite manter incondicionalmente uma posição realista direta com 

respeito aos genuínos atos dos sentidos externos, mesmo quando falsos. 

 Será mais fácil compreender como o realismo direto quanto à sensação pode ser 

acomodado duma perspectiva tomásica tratando separadamente os diferentes casos de erro que 

se podem elencar para defender um representacionalismo. O caso mais drástico é o da 

alucinação ou do sonho em que, por exemplo, escuta-se uma voz sem que haja nenhum som 

articulado sendo emitido ao alcance da audição. Além disso, o paladar pode julgar que um 

                                                 
211 Robert Audi apresenta essa motivação como uma das mais naturais conduzindo à introdução de sense data: 

"Uma vez que pensemos seriamente sobre ilusão e alucinação, podemos começar a questionar não só o realismo 

ingênuo, mas também qualquer tipo de realismo direto em teoria da percepção, qualquer realismo perceptual 

que, como a teoria do aparecer, diga que vemos (ou alternativamente percebemos) objetos externos diretamente, 

ao invés de através de ver (ou visualmente perceber) outro algo." AUDI, Robert, Epistemology - a 

Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. 3ª ed. New York: Routledge, 2011. p.41. 
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objeto é azedo, embora ele seja doce, por conta de uma enfermidade que afete a língua; ou a 

visão pode enxergar como vermelho algo branco, em virtude de uma película de vidro vermelho 

interposta entre o olho e aquilo que é visto. Finalmente, podemos nos enganar acerca do 

tamanho ou formato de um objeto que aparece em nosso campo de visão, julgando que um 

objeto mais próximo é maior do que um mais distante, ou que uma moeda redonda inclinada é 

elíptica. Analisemos as repercussões de cada um desses três casos paradigmáticos sobre o 

realismo direto na sensação. 

 Mesmo o sonho parece dizer respeito a um certo objeto, na medida em que sonhar que 

se está vendo um dragão é diferente de sonhar que se está vendo um unicórnio. Mas, não há 

nada parecido com um unicórnio ou dragão, presente aos sentidos, quando se sonha ou alucina 

acerca deles. Na verdade, a própria noção de sonho requer que não haja nada presente aos 

sentidos que corresponda àquilo sobre o que se sonha. Em outras palavras, o tipo de erro 

característico de um sonho no qual se pensa estar acordado consiste em visar como presente um 

objeto que está ausente. Ao explicar como se dá o erro na sensibilidade, Tomás põe à parte o 

caso do sonho: 

Atribui-se a falsidade à fantasia: porque representa a semelhança da coisa, ainda que 

ela esteja ausente; daí quando se volta à semelhança da coisa como se fosse a própria 

coisa, provém disso a falsidade da apreensão. Daí o Filósofo, no livro V da Metafísica, 

diz que sombras e pinturas e sonhos são ditos falsos enquanto as coisas de que se tem 

semelhança não estão presentes.212 

 Ainda que o sonho implique que há um objeto sensível interno em algumas operações 

sensíveis, essas operações sensíveis na verdade não são atos dos sentidos externos, mas atos da 

fantasia, que é um dos sentidos internos. Cabe a ela dar a perceber o que está ausente, na medida 

em que armazena species sensíveis, como mencionamos no capítulo 4. Caso ela esteja 

acometida por algum problema, pode enganosamente apresentar como presente algo ausente. 

Mas, a hipótese representacionalista é trivial caso afirme que sentidos internos visam objetos 

internos. Ela só é significativa caso se aplique aos sentidos externos, ou seja, caso afirme que é 

apenas por meio de um objeto interno que o objeto externo é sentido. Portanto, esse caso de 

erro não é relevante para a presente questão. 

 Vejamos, então, os casos de erro acerca dos objetos dos sentidos externos. Dentre esses, 

o caso da língua enferma e o da película de vidro dizem respeito a sensíveis próprios, gosto e 

cor. Os demais dizem respeito a sensíveis comuns, como magnitude e formato. Os primeiros 

casos podem parecer especialmente problemáticos, tendo em vista que a sensação é infalível 

                                                 
212 "Phantasiae autem attribuitur falsitas, quia repraesentat similitudinem rei etiam absentis; unde quando 

aliquis convertitur ad similitudinem rei tanquam ad rem ipsam, provenit ex tali apprehensione falsitas. Unde 

etiam philosophus, in V Metaphys., dicit quod umbrae et picturae et somnia dicuntur falsa, inquantum non 

subsunt res quarum habent similitudinem." Summae Theologiae I q. 17 a. 2 ad 1. 
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quanto a seus objetos próprios, como já mencionamos no capítulo 2. Isso porque sentir sensíveis 

próprios decorre de uma ação causal natural do objeto sobre a sensação. Com isso, caso haja 

um objeto vermelho apropriadamente disponível para a potência de ver, ele imediatamente 

causará a visão de vermelho, do mesmo modo que a água sempre molha ou o fogo sempre 

esquenta. Mas, a infalibilidade dos sentidos quanto a próprios convive com a possibilidade de 

que, excepcionalmente, eles falhem: 

Acerca dos sensíveis próprios o sentido não tem falsa cognição, a não ser por acidente, 

e isso em poucos casos: a partir de que, por causa da indisposição do órgão, a forma 

sensível não é convenientemente recebida: assim como outros passivos, por causa de 

sua indisposição, recebem a impressão do agente defeituosamente. E é por isso que, 

por causa da corrupção da língua, o doce parece amargo aos enfermos.213 

 Nessa medida, a infalibilidade da sensação quanto a próprios só está garantida quando 

tudo corre bem no processo que causa a sensação. Isso talvez permita restringir a defesa do 

realismo direto aos casos em que nenhuma anomalia afeta os elementos requisitados pela 

operação regular dos sentidos externos. Tanto no caso no caso da língua enferma, quanto no 

caso da película de vidro, há impedimentos nesse processo causal, seja no órgão, seja no meio. 

Nessas situações, poder-se-ia dizer que a operação do sentido externo é defeituosa, e portanto 

escapa a uma explicação da relação cognitiva entre sujeito e objeto que só precisa dar conta de 

casos normais.  

 Mas, essa conveniente saída não está disponível para o caso de erro quanto a sensíveis 

comuns. Dois homens perfeitamente sãos, através de um mesmo meio, poderiam julgar de 

maneiras diferentes o tamanho e o formato daquilo que veem. Alguém habituado a ver objetos 

em perspectiva pode identificar melhor a distância e tamanho relativos de dois objetos no campo 

visual. Do mesmo modo, pode-se enxergar dois triângulos contíguos ou um único quadrado na 

mesma mancha multicolorida apresentada à visão de dois homens diferentes; pode-se até 

enxergar diversos polígonos irregulares no mesmo campo visual em que outra pessoa enxerga 

um círculo perfeito. A possibilidade de errar na avaliação do tamanho, formato ou distância de 

um sensível, sem que haja nenhuma anomalia na cadeia causal entre o sensível externo e um 

sentido, equivale à falibilidade dos sentidos externos quanto a sensíveis comuns, mesmo que 

tudo corra bem no processo de recepção de species a partir do objeto. Devido a isso, o erro 

quanto a sensíveis comuns só pode decorrer de uma certa atividade comparativa da potência 

sensível, efetuada por meio da cogitativa, no ser humano, e instintivamente nos animais que 

não são intelectuais: 

                                                 
213 "Et circa propria sensibilia sensus non habet falsam cognitionem, nisi per accidens, et ut in paucioribus, ex 

eo scilicet quod, propter indispositionem organi, non convenienter recipit formam sensibilem, sicut et alia 

passiva, propter suam indispositionem, deficienter recipiunt impressionem agentium. Et inde est quod, 

propter corruptionem linguae, infirmis dulcia amara esse videntur." Summae Theologiae I q. 17 a. 2 co. 
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Mas, o juízo do sentido sobre algumas coisas é natural, como acerca de sensíveis 

próprios; porém acerca de alguns se dá como que por uma certa comparação, que é 

feita no homem pelo poder cognitativo, que é parte da potência sensível, lugar que é 

da estimativa natural no caso de outros animais; e assim o poder sensível julga acerca 

dos sensíveis comuns e dos sensíveis por acidente.214 

 Já que é possível que uma operação dos sentidos externos seja falsa sem que seja 

defeituosa, onde encontrar a elipse que pode ser vista caso uma moeda redonda seja posta 

enviesada diante de um olho são? A elipse não existe enquanto formato da moeda real. No 

entanto, algo está sendo visto, pois ver essa elipse ilusória é diferente de ser cego, e diferente 

de ver um paralelepípedo ilusório onde há um cilindro. Finalmente, enganar-se sobre o formato 

de algo não é o mesmo que alucinar, pois algo de real está sendo efetivamente visto, ainda que 

incorretamente.  

 Quando se julga que o dourado da moeda é elíptico, o erro diz respeito àquele dourado 

que é objeto próprio da visão. De fato, quer se acerte ou se erre sobre sensíveis comuns, eles 

são objetos da sensação por serem sujeitos imediatos das qualidades alterativas: "o sentido não 

se refere diretamente a eles, mas se refere a eles por acidente ou por consequência, enquanto se 

refere a outros." Juízos sobre os sensíveis comuns têm sua referência determinada pelos juízos 

sobre sensíveis próprios a partir dos quais o instinto ou a cogitativa efetuam uma comparação. 

Com isso, pode-se dizer que um erro nesse tipo de juízo vem de um descompasso entre o objeto 

próprio da sensação, acerca do qual há um outro juízo infalivelmente verdadeiro, e o juízo 

acerca do sensível comum. Não é preciso postular uma elipse que existe enquanto objeto 

intermediário naquele que julga que uma mancha dourada é elíptica. Basta uma mancha de cor 

externa, cujo formato é mal avaliado na comparação instintiva, ou ordenada por conceitos no 

caso da cogitativa, que é responsável pelos juízos sobre sensíveis comuns. O mesmo vale para 

um caso de erro ao qual não demos atenção, o erro sobre sensíveis acidentais, como quando 

julgo que algo verde é fedorento, mas na verdade o fedor vem de outro lugar. 

  O terceiro e último ponto de apoio que poderia ser usado por quem quisesse defender 

uma leitura representacionalista da teoria tomista da sensação seria o próprio uso da noção de 

semelhança a que essa teoria recorre. Dessa perspectiva, o único papel relevante que uma 

semelhança poderia desempenhar na cognição seria o de um objeto intermediário que, ao ser 

visado em primeiro lugar, de algum modo implica que aquilo a que ele se assemelha é 

secundariamente dado a conhecer. Assim, numa das possibilidades de leitura 

representacionalista que se faz de Tomás, a mera aplicação da noção de semelhança no caso das 

                                                 
214 "Sensus autem iudicium de quibusdam est naturale, sicut de propriis sensibilibus; de quibusdam autem quasi 

per quamdam collationem, quam facit in homine vis cogitativa, quae est potentia sensitivae partis, loco cuius 

in aliis animalibus est aestimatio naturalis; et sic iudicat vis sensitiva de sensibilibus communibus et de 

sensibilibus per accidens." De veritate q. 1a. 11 co. 
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ações cognitivas, em que uma forma de um objeto é recebida intencionalmente num sujeito 

capaz de julgar acerca daquele objeto, requereria a presença de um objeto internalizado215. 

Porém, o simples emprego da noção de semelhança para explicar o modo como uma ação se dá 

não pode ser razão suficiente para que objetos internalizados sejam requeridos. Isso porque toda 

ação depende de semelhanças, inclusive as naturais. Assim, seria preciso introduzir 

semelhanças representacionais intermediárias mesmo no caso de ações naturais. Em outras 

palavras, a necessidade de semelhanças que determinam quais são os objetos das ações de sentir 

não se segue do caráter cognitivo da sensação. Ao invés disso, ela se segue do fato de que a 

sensação, assim como qualquer operação, visa um certo objeto. Se não houvesse um requisito 

geral aplicável a qualquer operação, segundo o qual a semelhança do objeto no agente 

condiciona a ocorrência da respectiva operação, poderíamos dispensar as species sensíveis, 

defendendo em lugar disso que há apenas um ato ligado a um objeto no sentir. Mas então a 

diferença entre esse gênero de realismo direto radical, que só reconhece na sensação o ato de 

sentir e o objeto sentido, e aquele defendido por Tomás, que recorre à noção de semelhança, 

deixaria de contar como uma diferença propriamente epistemológica.  

 

5.4. Conclusão 

 A pretexto de uma defesa do realismo direto na sensação, tivemos a ocasião de 

estabelecer algumas das características básicas dela que ainda não haviam sido analisadas. 

Embora já soubéssemos desde o capítulo 2 que a sensação está em potência para sensíveis 

externos, a tese de que os sensíveis externos causam o sentir, isto é, a tese de que a potência 

sensível é reduzida ao ato por seu objeto, só foi reconstruída agora, por meio de dois 

argumentos. Um deles, baseado nos comentários aristotélicos, segue-se dos resultados obtidos 

no capítulo 2. O outro é baseado em considerações teológicas acerca do conhecimento angélico, 

somado aos resultados do capítulo 1. Como corolário dessa passividade, seguiram-se a 

corporeidade da sensação e o caráter acidental e singular do objeto sensível.  

 Através desses resultados, pudemos examinar o que há de interessante na trivial defesa 

do realismo direto na sensação que é possível do ponto de vista de Tomás. Essa defesa é trivial 

porque consiste em concluir que o objeto direto da sensação é o objeto externo a partir do fato 

de que o sentido é uma potência passiva em relação a um objeto externo. Ora, se o objeto de 

                                                 
215 É o caso de Paul Hoffman, por exemplo: "Tomás de Aquino diz que uma coisa aparece de acordo com o modo 

como a faculdade cognitiva é afetada e que a forma existindo espiritualmente no intelecto permite a nós 

entender porque ela é uma semelhança do que é entendido. Isso soa como representacionalismo para mim". 

Hoffman 2002, p.167. Embora Hoffman se refira ao caso do intelecto, nenhuma peculiaridade do intelecto 

parece ser essencial a essa observação. 
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uma potência é externo e é também quem atualiza essa potência obedecendo às condições da 

receptividade, qual seria a necessidade ou mesmo espaço para postular um objeto interno 

intermediário de sensação? Na verdade, caso os sensíveis externos não fossem singulares, mas 

sim comuns, a sensação visaria esses acidentes comuns, sem necessidade de sensíveis internos 

intermediários. Se houvesse um vermelho comum que pudesse agir, enquanto comum, sobre o 

sentido da visão, veríamos diretamente esse vermelho comum externo. Portanto, o que é 

decisivo para o realismo direto de Tomás quanto à sensação é a passividade dela. Visar 

diretamente singulares ao invés de visar diretamente não-singulares deve-se ao fato de que 

apenas singulares existem fora daquele que sente e exercem causalidade sobre o sentido. Uma 

ontologia diferente, envolvendo entes comuns dotados da capacidade de alterar os sentidos, não 

comprometeria esse realismo direto fundamentado na receptividade da sensação. No final das 

contas, portanto, a passividade da sensação é premissa comum de quase todos os elementos 

presentes na tese de que a sensação é um poder cognitivo corporal que visa diretamente 

acidentes singulares aqui e agora, além de permitir traçar em princípio a distinção entre 

objetos sensíveis próprios e comuns. 

 A defesa do realismo direto de Tomás na sensação é de certo modo trivial uma vez que 

se concedam características cuja pertinência à sensação é incontroversa de uma perspectiva 

tomásica. Mas, a explicação de tais características elas mesmas exige um longo percurso 

argumentativo. Mesmo uma defesa do realismo direto como essa é suscetível de objeções, como 

vimos na última seção. Ao tratar delas, pudemos revisitar o papel do sentido comum nos juízos; 

explicar como se dá a falsidade na sensação em relação a objetos próprios e comuns; e 

minimizar o papel da species cognitiva na controvérsia entre representacionalismo e realismo 

direto. 
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Conclusão. 

 A sensação desempenha um papel crucial na teoria tomista do conhecimento humano 

em geral, pois dela depende a intelecção em ato e a delimitação do objeto de intelecção do 

homem. Com isso, entender o processo de abstração pelo qual são formados os universais 

depende antes de tudo de uma compreensão adequada do tipo de conteúdo cognitivo fornecido 

pela sensação. Trata-se do nível de cognição mais básico, onde se pode começar a falar em 

julgamentos verdadeiros ou falsos acerca de objetos externos. Nessa medida, a teoria da 

sensação é imprescindível para a qualquer um interessando na contribuição tomásica para a 

compreensão dos mecanismos humanos de cognição. Ao determinar o escopo e modo do 

conhecimento humano, a sensação determina também o modo de conhecimento no post 

mortem, as expectativas e amarras em torno do conhecimento que se pode ter acerca de Deus e 

das substâncias separadas e contribui para compreender o conhecimento angélico. Por isso, 

mesmo no terreno da teologia natural, a sensação deveria ocupar lugar privilegiado. Além disso, 

ela está intimamente ligada à constituição ontológica do homem que sente, na medida em que 

a corporeidade da sensação fundamenta a unidade substancial do homem. É em virtude da 

sensação que o homem é uma criatura sui generis, que marca a fronteira entre mundo imaterial 

e mundo dos corpos. Por isso, sem a sensação não se pode compreender o lugar especial do 

homem no conjunto da criação.  

 Apesar de tudo isso, há algumas teses sobre a sensação que são tão pacíficas, ao menos 

no contexto da filosofia de Tomás, que pouco são problematizadas na literatura secundária. Esse 

é o caso da refutação do inatismo, da externalidade do objeto da sensação e da receptividade 

dela, dos quais tratamos nos capítulos 1, 2 e 5. Por outro lado, um maior cuidado é usualmente 

concedido à corporeidade da sensação, analisada no capítulo 5, a uma certa consciência sensível 

e à noção de juízo, analisadas nos capítulos 3 e 4. Nos dois primeiros casos, isso parece se dever 

à centralidade dessas questões na filosofia moderna e contemporânea, bem como à ambiguidade 

do tratamento tomásico desses temas. Se é razoavelmente claro o que significa dizer que 

sentimos coisas que estão fora de nós, ou que nós enxergamos cores porque elas fazem com 

que as vejamos, não é tão simples entender o sentido exato que Tomás atribui à tese de que 

sentimos por meio de órgãos, ou de que a sensação é consciente. O juízo, por sua vez, só 

costuma merecer atenção como pálido reflexo ou parente distante do juízo intelectual, esse sim 

digno de um lugar privilegiado na teoria do conhecimento e na metafísica. O próprio Tomás 

também parece negligenciar os tópicos relacionados à sensação, se não dando pouca atenção a 

eles, ao menos relegando seu tratamento à dispersão dos comentários aristotélicos e 

observações tangenciais nos tratados teológicos e questões disputadas. Não se pode atribuir isso 
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a uma falta de interesse intrínseco no fenômeno da sensação, nem a uma suposta falta de 

repercussões para outras preocupações de Tomás. Se cabe especular sobre o lugar secundário 

que a teoria da sensação ocupa no seu pensamento, o contentamento medieval com a filosofia 

da natureza legada por Aristóteles parece oferecer uma explicação mais natural. Uma vez que 

a construção de conhecimento é uma empreitada coletiva, deve-se incorporar ao sistema as 

contribuições teóricas que já estão consolidadas e priorizar aquilo que ainda está por fazer no 

terreno da metafísica, em cujo objeto se inclui a intelecção. 

 Já recapitulamos e esclarecemos nossas principais conclusões sobre a sensação ao final 

de cada capítulo. Vale, agora, sintetizar esses resultados relembrando nosso percurso 

argumentativo como um todo e indicando os pontos em que as noções mais importantes 

aparecem, propiciando assim uma visão de conjunto. 

 Nosso objetivo inicial era caracterizar os elementos básico dos sentidos externos. Para 

isso, começamos argumentando em prol da dependência do intelecto em relação aos sentidos, 

isto é, em defesa da doutrina da tabula rasa, examinando, primeiramente, os opositores dessa 

tese contra os quais Tomás se coloca. Apresentamos, então, dois argumentos para refutar o 

inatismo e seus congêneres, um partindo da constatação de que cegos não enxergam cores, o 

outro partindo da unidade substancial entre forma e matéria no homem. O primeiro argumento 

permite defender, a partir de sua extrapolação, uma versão moderada da tabula rasa, deixando 

em aberto o modo de aquisição de algumas concepções muito gerais. Com isso, a determinação 

do objeto próprio do intelecto, feita a partir de sua dependência dos sentidos, ficou em aberto. 

O segundo argumento só é bem sucedido caso o primeiro o seja. Mas, ele dá a ocasião para 

compreender a relação entre constituição ontológica do homem e capacidade de sentir, 

indicando pela primeira vez o papel da corporeidade dos sentidos, ainda que sem oferecer um 

argumento decisivo a seu favor. 

 No capítulo 2, examinamos aqueles que talvez sejam os aspectos mais salientes das 

potências sensíveis externas, o estado potencial delas em relação a objetos sensíveis e o caráter 

externo de seus objetos. Para mostrar isso, analisamos o fato de que só ocorre sensação dada a 

presença de coisas externas e defendemos que essas coisas externas são os objetos sensíveis a 

partir da possibilidade de erro e acerto na sensação, contra a identificação entre verdade e 

aparência. Ao longo desse capítulo, passamos pelas noções de contrariedade entre sensíveis, 

objeto próprio, ser intencional e sentido comum. Concluímos então que os objetos sensíveis 

devem ser externos para que haja diferença entre verdade e falsidade na sensação, e que deve 

haver verdade e falsidade na sensação para dar conta da heterogeneidade e até 

incompatibilidade entre algumas sensações. 



151 

 

 No capítulo 3, fomos obrigados a investigar melhor de que modo a noção de verdade 

ocorre na sensação, para amparar o uso dela que foi feito no capítulo 2. Como verdade e 

falsidade são mais comumente atribuídas aos complexos predicativos elaborados pelo intelecto, 

sua ocorrência na sensação demanda esclarecimento, que foi feito por meio de uma análise da 

noção de juízo sensível. Com isso, pudemos abordar as noções de species sensível, a noção de 

semelhança intencional e a relação entre juízo cognitivo e ter consciência de algo no plano da 

sensação. 

 A abordagem da noção de consciência foi aprofundada no capítulo 4, por meio do exame 

de um sentido interno, o sentido comum. Vimos, então, que o sentido comum não só unifica e 

coordena os diferentes sentidos externos, como condiciona o caráter cognitivo deles na medida 

em que é a faculdade responsável por constituir o juízo sensível ao propiciar a consciência de 

que se sente. Nesse ponto, foi necessário lançar mão da imanência da operação de sentir, aliada 

ao lema da identidade entre sensível e sentido em ato. Além disso, novamente recorremos à 

noção de objeto próprio ao estabelecer outra função do sentido comum, a função de discriminar 

sensíveis. 

 No capítulo 5, fechamos duas pontas que haviam sido deixadas anteriormente, 

provando, com base na refutação do inatismo do capítulo 1 e na potencialidade dos sentidos 

externos obtida no capítulo 2, que o objeto externo da sensação faz com que a potência de sentir 

passe ao ato de sentir. A partir daí, mostramos que esses objetos externos são diretamente 

visados pela sensação. Em outras palavras, mostramos que a sensação pode ser explicada 

segundo um modelo realista direto a sensação em virtude se ser receptiva em relação a seus 

objetos. Ao longo dessa argumentação, buscamos entender o alcance e sentido da tese de que a 

sensação é corporal. Com isso, examinamos melhor uma das premissas da união substancial 

entre corpo e alma no homem, que havia sido abordada no capítulo 1; compreendemos melhor 

em que consiste a recepção intencional que fora mencionada nos capítulos 2 e 3; e apelamos à 

noção de consciência construída nos capítulos 3 e 4. Além disso, pudemos compreender o que 

justifica a distinção entre objetos próprios e comuns, revisitando a ocorrência de verdade e 

falsidade na sensação. 

 Todos esses resultados podem ser reunidos numa fórmula: a sensação, de que o intelecto 

depende, é uma capacidade de julgar verdadeira ou falsamente acerca dos acidentes singulares 

externos a partir dos quais ela recebe intencionalmente semelhanças numa operação consciente. 

 

 



152 

 

Referências Bibliográficas 

AQUINO, Tomás de. Opera Omnia. Organização de Enrique Alárcon. Universidad de 

Navarra, 2000. Disponível em <http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html>. Acesso em 

10 jun. 2016. 

AUDI, Robert, Epistemology - a Contemporary Introduction to the Theory of 

Knowledge. 3ª ed. New York: Routledge, 2011. 

 

BURNYEAT, M. F. "Aquinas on Spiritual Change in Perception." In: Perler, Dominik (Ed.). 

Ancient ad Medieval Theories of Intentionality. Boston: Brill, 2001.  

 

COHEN, Sheldon. "St. Thomas Aquinas on the Immaterial Reception of Sensiblie Forms." 

The Philosophical Review, vol. 91, nº 2, 1982. 

 

DESCARTES, René. Oeuvres de Descartes. Organização de Charles Adam e Paul Tannery. 

Paris: Vrin, 1984-91. 

GARCEAU, Benoit. Judicium. Vocabulaire, sources, doctrine de Saint Thomas d'Aquin. 

Paris: Vrin, 1968. 

HALDANE, John. "Aquinas on Sense-Perception." The Philosophical Review, vol. 92, nº2, 

1983. 

 

HOFFMAN, Paul. "St. Thomas Aquinas on the Halfway State of Sensible Being". The 

Philosophical Review, vol. 99, nº1, 1990. 

 

KENNY, Anthony. Aquinas on Mind. New York: Routledge, 1993. 

LAMBERT, Richard T. Self Knowledge in Thomas Aquinas. Bloomington: Authorhouse, 

2007. 

MARÉCHAL, Joseph. Le Point de Départ de la Metaphysique – Cahier V, Le Thomisme 

devant la Philosophie critique. 10ª ed. Bruxelas: L'Édition Universelle, 1949. 

MULLER-THYM, Bernard. "Common sense, perfection of the order of pure sensibility." The 

Thomist, vol. II, nº 3, 1940. 

OWENS, Joseph. "Judgment and Truth". St. Thomas Aquinas on the existence of God. 

Albany: State University of New York Press, 1980. 

PASNAU, Robert. Theories of Cognition in the Later Middle Ages. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997. 

_____________. "Aquinas and the content fallacy". The Modern Schoolman, nº LXXV, 

1998. 



153 

 

_____________. Thomas Aquinas on Human Nature. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002. 

PUTALLAZ, François-Xavier. Le sens de la réflexion chez Thomas d'Aquin. Paris: Vrin, 

1991. 

STOCK, Michael. "Sense consciousness according to St. Thomas". The Thomist, vol. XXI, 

nº 4, 1958.  

STUMP, Eleonore. Aquinas. New York: Routledge, 2005. 

VAN RIET, Georges. "La théorie thomiste de la sensation externe." Revue Philosophique de 

Louvain, troisieme serie, tome 51, nº 31, 1953. 

 

 


