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O tomismo é a recepção e interpretação da filosofia de Tomás de 

Aquino. Defender a vitalidade dessa filosofia mostrando sua contribuição original 

para problemas perenes é a ambição de projetos como o tomismo existencial, o 

transcendental e o analítico. Como assinala seu título, é a essa última escola que 

se filia a presente obra. Suas pretensões são explicar a natureza desse recorte 

estilístico, isto é, em que consiste uma abordagem analítica do pensamento de 

Tomás, e defender a relevância dessa abordagem aplicada à sensação. As 

características da escola analítica de recepção e interpretação de Tomás são 

exibidas difusamente por meio da própria análise da sensação empreendida ao 

longo da obra, na medida em que campeões da tradição analítica, dedicados ou 

não à exegese de Tomás, são escolhidos como interlocutores privilegiados – de 

Haldane e Kenny a Gibson e Chisholm. Desse modo, a obra recupera e compila 

contribuições dessa tradição à exegese do pensamento de Tomás, insere as 

contribuições de Tomás no debate da filosofia analítica contemporânea e propõe 

soluções originais para dilemas interpretativos.  

O capítulo 1 contém uma taxonomia esquemática, mas informativa, de 

diferentes escolas de tomismo, delineando por contraste o terreno onde se situa 

o tomismo analítico, caracterizado, do ponto de vista metodológico, como ramo 

do estruturalismo. A relevância de um estudo sobre a teoria tomista da sensação 

é justificada tanto pelo potencial explicativo dessa teoria, que se revela ao longo 

da sua reconstrução, quanto pela escassez de estudos aprofundados nessa parte 

da filosofia de Tomás, ao menos na forma de livros completos exclusivamente 

dedicados ao tema, em relação a que o autor reivindica com justiça pioneirismo. 

                                                             
* Docente no Departamento de Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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Finalmente, o foco prioritário no Comentário ao De Anima é explicado a partir 

da importância marginal que a compreensão da sensação tem nas obras teológica 

de Tomás, assim como revisitando debates bem conhecidos acerca da relação 

entre o pensamento de Tomás e o de Aristóteles. 

Como preâmbulo à análise das especificidades da sensação, Lisska 

examina, no capítulo 2, aspectos gerais da noção tomista de intencionalidade, 

apoiando-se prioritariamente em ideias de Haldane. Na sua concepção, a 

intencionalidade é uma propriedade ontológica primitiva e irredutível. Essa 

propriedade garante que formas possam ser exemplificadas segundo modos de 

ser distintos, mas formalmente idênticos. A identidade formal, por sua vez, 

explica como um ato cognitivo visa um certo objeto por si mesmo, sem 

necessidade de intermediários. A epistemologia é uma metafísica especial porque 

a irredutibilidade ontológica do ser intencional é que garante o realismo direto 

de Tomás de Aquino. O autor defende que essa irredutibilidade não implica 

compromisso ou posicionamento na discussão acerca da relação entre mente e 

corpo, contra o dualismo cartesiano. De fato, postular um duplo modo de ser 

das formas não equivale a uma versão forte de dualismo em que duas substâncias 

heterogêneas componham o homem. Mas parece exigir ao menos um dualismo 

de propriedades, de tal modo que atos cognitivos, e apenas eles, pressupõem um 

modo de ser realmente distinto do modo de ser natural de outras atualidades. 

De fato, a irredutibilidade de sensações a eventos corporais, e, portanto, alguma 

modalidade de dualismo, parece voltar à cena adiante, no capítulo 4, em que o 

fisicalismo é contestado.  

Se por um lado Haldane, ao lado de Kenny e Pasnau, são inspirações 

privilegiadas para a reconstrução oferecida por Lisska, por outro lado 

pensadores como Chisholm, Bentrano, MacDowell e Putnam constituem o 

cenário contemporâneo em que Tomás é como que enxertado. Afinidades entre 

o tomismo segundo Lisska e as ideias de filósofos analíticos contemporâneos são 

assim ressaltadas. O primeiro pode esclarecer dificuldades encontradas nas 

segundas, sendo por isso útil, hoje, para o debate acerca de intencionalidade. 

Essa preocupação, como já assinalamos, perpassa todo o livro. Mas ela não 
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contempla propriamente um confronto com as propostas contemporâneas. 

Sabemos que a noção de ser intencional esclarece a “característica engraçada” 

detectada nos fenômenos intencionais por Chisholm. No entanto, não sabemos 

como refutar, a partir de uma perspectiva tomista, os argumentos de Chisholm 

em favor do representacionalismo. Em outras palavras, Lisska defende a 

atualidade do tomismo mais pelo que tem em comum e complementar com 

respeito a ideias contemporâneas, do que pelo que tem de conflitante em 

relação a elas. 

No capítulo 3, o autor continua a tratar de características gerais da 

intencionalidade, agora aplicadas ao caso da sensação. Tomás é empirista na 

medida em que defende o processo de abstração a partir do fantasma e o 

retorno ao fantasma. Esses processos levam a uma dependência operacional do 

intelecto em relação aos sentidos e seus órgãos. Tomás é realista direto e não 

representacionalista no que diz respeito à sensação pelo fato de sustentar uma 

teoria causal da percepção enriquecida pela noção de causa formal e de ter uma 

concepção realista da verdade. A partir do capítulo seguinte, as especificidades 

da sensação começam a ser analisadas. Como resultado dessa análise, Lisska 

pretende justificar a caracterização da filosofia de Tomás oferecida nesse 

capítulo. Além dos interlocutores contemporâneos, o autor traz ao debate 

posições da filosofia moderna, encarnada em Reid, Locke, Descartes e Berkeley. 

O tomismo não é apenas atual hoje; era atual também no tempo desses filósofos. 

Ao mesmo tempo, o problema da intencionalidade é também sempre atual, pois 

perpassa toda a história da filosofia. 

Os quatro capítulos seguintes desenvolvem uma leitura naturalista do 

funcionamento dos sentidos externos. No capítulo 4, o foco de atenção é a 

distinção entre potência e ato, que enseja o esclarecimento da noção de 

disposição. É aí também que Lisska critica diretamente o fisicalismo, isto é, a tese 

de que a passagem de disposição a operação nos sentidos é um processo físico. 

O autor parece assumir que a irredutibilidade ontológica do ser intencional ao 

ser natural leva à irredutibilidade de atos cognitivos a eventos fisiológicos. 

Malgrado seu, é o fantasma do dualismo cartesiano que parece se imiscuir aqui: a 
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cognição só pode ser explicada por algo que transcenda os limites do físico. No 

entanto, o autor considera que o fato de Tomás não aceitar uma identidade 

entre um homem e sua alma o afasta de Descartes, ainda que na verdade Tomás 

e Descartes compartilhem essa tese. Neste ponto, teria sido bem-vinda uma 

discussão mais abrangente com a rica literatura secundária sobre o status físico 

ou nem tão físico da sensação em Tomás.  

Nos capítulos 5, 6 e 7, o autor analisa a relação entre a sensação e seu 

objeto. Para isso, primeiramente emprega noções teleológicas, as quais legitima 

por meio de uma aproximação com a epistemologia darwinista de Gibson, que 

teria uma “espantosa similaridade” com o tomismo. Em seguida, introduz a 

distinção entre objeto sensível direto, uma cor ou tamanho, e incidental, algo que 

tem a cor ou tamanho, também conhecida como distinção entre objeto próprio 

e acidental dos sentidos. Parece que a escolha por usar o termo incidental ao 

invés do termo acidental visa afastar a suspeita de que a coisa colorida não é 

exatamente um objeto dos sentidos considerados enquanto tais. Isso porque um 

dos pontos de honra do livro é mostrar que as coisas que têm propriedades 

sensíveis também são visadas diretamente por uma operação da sensação. A 

análise da cogitativa no capítulo 10 servirá para explicar como isso é possível.  

O sabor dualista do tomismo de Lisska aparece mais uma vez, no capítulo 

5, quando ele atribui a Tomás a visão de que há uma relação de causalidade entre 

duas entidades, a modificação de um órgão sensível e a modificação de uma 

faculdade sensível. No capítulo 7, a recusa do fisicalismo é usada numa defesa do 

realismo direto. A cadeia causal regular entre um objeto sensível, o meio, o 

órgão sensível e a faculdade sensível sustentaria o fiabilismo e externalismo que 

Lisska identifica na teoria da sensação de Tomás. A persistência de uma mesma 

forma ao longo dessa cadeia permite, de acordo com o autor, que a operação 

sensível tenha a forma daquilo que visa. Com isso, pode-se explicar por meio 

dessa forma o fenômeno de um ato sensível visar um certo objeto sensível sem 

recorrer a um objeto representacional intermediário. Como a construção da 

cadeia causal em questão depende da noção de meio, esta é abordada 

detalhadamente no capítulo 6. 
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A partir do capítulo 8 começa a parte mais original do livro, que explora 

elementos particularmente negligenciados e mesmo obscuros da epistemologia 

de Tomás, os sentidos internos. O sentido comum é o primeiro a ser analisado. 

O foco está mais em sua função de discriminar e unir sensações do que na 

função de sentir que sente. Ao analisar a relação entre sentido comum e 

fantasma, o autor defende que tomar o segundo como objeto do primeiro é 

incoerente sistematicamente e não se apoia em nenhuma evidência textual na 

obra de Tomás. Tomar o fantasma como objeto do sentido comum não pode ser 

uma tese tomista porque implicaria representacionalismo e Tomás é realista 

direto. Porém, no Comentário ao De sensu et Sensato, Tomás parece afirmar o 

oposto: “Unde manifestum est quod praedicta tria, scilicet magnitudo, motus et 

tempus, secundum quod sunt in phantasmate, comprehenduntur et cognoscuntur per 

sensum communem.”1 Além disso, se Tomás é ou não representacionalista é parte 

do que está em disputa no estudo, não podendo ser usado como premissa num 

argumento por contraposição. 

Assumindo que o sentido comum não visa de modo algum um objeto 

interno, resta explicar por que ele é um sentido interno. De acordo com Lisska, 

isso se deveria a uma diferença de localização orgânica entre o sentido comum e 

os demais sentidos cujo sensível é externo. O problema dessa hipótese é que 

Tomás costumeiramente se recusa a explicar diferenças epistemológicas por 

meio de diferenças fisiológicas; pelo contrário, o órgão é que se distinguiria em 

virtude de uma diferença funcional. A defesa de que o objeto do sentido comum 

é exclusivamente o sensível externo não deixa espaço para que se dê qualquer 

peso epistêmico à tese de que o sentido comum está agrupado entre os sentidos 

internos. 

A imaginação é analisada de modo engenhoso no capítulo 9. Em primeiro 

lugar, sua relação com a phantasia é abordada numa cuidadosa análise histórico-

conceitual do debate sobre sentidos internos na filosofia medieval e moderna. 

Essa análise visa mostrar que há dois usos para esse termo latino, um genérico e 

                                                             
1  Sentencia De sensu, tract. 2 l. 2 n. 9. AQUINO, Tomás de. Opera Omnia. Organização de E. 
Alárcon. Universidad de Navarra, 2000 (http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html). 



39 
LISSKA, A. Aquinas’s Theory of Perception 

 
Translatio. Caderno de resenhas do GT História da Filosofia Medieval e a Recepção da Filosofia Antiga 
http://gtfilosofiamedieval.wordpress.com/resenhas/ 
ISSN 2176-8765 
Vol. 10 (2018) 

outro específico. Às vezes, ele serve para denominar indiferentemente 

imaginação, cogitativa e memória, outras vezes é um sinônimo da primeira dessas 

três. Como algumas das funções da imaginação envolvem tomar um fantasma 

como objeto, o autor retoma a discussão acerca do objeto do sentido comum, 

para contrastar a imaginação com o sentido comum. A falha por parte da filosofia 

moderna em fazer jus à distinção entre essas faculdades seria o fundamento do 

representacionalismo de figuras como Descartes. O próprio projeto 

fundacionalista seria baseado numa teoria da intencionalidade 

representacionalista, ao mesmo tempo em que o realismo direto de Tomás o 

associaria a um ramo do fiabilismo, como se defende recorrentemente no 

estudo. Associar realismo direto a fiabilismo, ou defender que o idealismo é 

tributário de uma teoria da intencionalidade representancionalista, é uma tese 

epistemológica usual, mas ainda assim controversa, no tomismo. A defesa dessa 

tese se beneficiaria de um debate mais extenso, tanto com outras escolas 

tomistas, como com filósofos analíticos contemporâneos.  

Lisska não esconde sua preferência pela potência cogitativa, que antes 

fora apresentada como interesse especial da obra. Ela recebe, no capítulo 10, 

incumbências cruciais no processo cognitivo humano, numa reconstrução 

ambiciosa e instigante. A primeira função atribuída à cogitativa é a consciência de 

indivíduos enquanto tais, por oposição aos meros feixes de qualidades sensíveis 

reunidos pelo sentido comum. A segunda é a consciência de indivíduos enquanto 

pertencentes a certos tipos. Conjuntamente, essas funções permitiriam 

introduzir em termos tomistas a diferença entre sensação e percepção. Qualquer 

ato dos sentidos externos é uma sensação, mas apenas conta como percepção 

caso elaborado pela cogitativa. É importante que haja percepção de indivíduos 

pertencentes a tipos naturais, pois esses indivíduos são a substância do mundo. 

Em outras palavras, as duas primeiras funções da cogitativa ajudam a fundamentar 

o realismo direto de Tomás, explicando como sentimos diretamente as coisas 

que habitam a realidade e não apenas suas qualidades sensíveis. Seria possível 

dizer com propriedade tanto que se vê a cor vermelha que está na parede 

quanto que se vê a própria parede. Perceber indivíduos enquanto indivíduos de 
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um certo tipo se dá, de acordo com Lisska, no nível da sensação, distinguindo-se 

da intelecção indireta de indivíduos. Com isso, a sua interpretação está 

comprometida com uma espécie de cognição pré-intelectual de intenções não-

individuais. O autor toma essa cognição sensível não particularizada como 

condição de que o processo de abstração produza universais com base nos 

dados sensíveis preparados pela cogitativa e assim armazenados na memória. 

Assim como a imaginação conserva fantasmas resultantes da operação do sentido 

comum, a memória conserva fantasmas resultantes da operação da cogitativa. 

Dada a essa centralidade dos fantasmas nos sentidos internos, eles são alvo a 

análise que se segue nos dois últimos capítulos do livro. 

Já que a cogitativa assegura o realismo direto de Tomás na sensação, é 

preciso que o fantasma desse sentido interno possa desempenhar outra função 

que não a de objeto para a cogitativa. Isso porque a partir do momento em que 

o fantasma desempenha o papel de objeto cognoscível, ele introduz um elemento 

de representacionalismo na teoria tomista da sensação. Por isso, o autor defende 

que o fantasma não é um sense data, na medida em que não ocorre nos sentidos 

externos, nem é necessariamente uma imagem. O fantasma apenas tem que ser 

um efeito ou resíduo da operação dos sentidos externos, mais ou menos 

elaborado pelos sentidos internos, que acrescentam algo às semelhanças 

sensíveis passivamente recebidas. Embora em alguns casos o fantasma seja uma 

imagem, às vezes ele não o é. O modo como isso acontece é tema do último 

capítulo, que distingue três tipos de fantasmas, todos espécies de um dos três 

gêneros de semelhança examinadas no capítulo 11. Além de fantasmas, são 

também semelhanças as species recebidas na operação dos sentidos externos e as 

species inteligíveis. 

Os principais interesses do último capítulo são mostrar que papel 

fantasmas exercem além do de imagem mental e abrir caminho para uma 

concepção de abstração que faça jus à sensibilidade turbinada que o autor 

defende. Os fantasmas 1, 2 e 3 ocorrem respectivamente na imaginação, 

cogitativa e memória sensível. Eles podem desempenhar o papel de imagem 

mental quando, por exemplo, nos recordamos de algo ausente ou fabricamos a 
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imagem de algo jamais visto. Mas podem também estruturar a operação dos 

sentidos externos na condição de habitus sensíveis. Fantasmas 1 estruturam a 

cognição dos feixes de propriedades sensíveis cuja unidade é produzida no 

sentido comum; fantasmas 2 estruturam esses conteúdos como indivíduos de um 

certo tipo; e fantasmas 3 estruturam esses conteúdos como algo dado na 

sucessão do tempo. Como cada um desses fantasmas acrescenta à experiência 

sensível alguma intenção que não é objeto dos sentidos externos, deve-se 

conceder uma contribuição como que inata, isto é, não adventícia, dos sentidos 

internos à sensação. Trata-se de uma contribuição formal, num eco do tomismo 

transcendental: à matéria da sensação dada nos sentidos externos são impostas 

formas dadas pelos sentidos internos. Analogamente, o intelecto agente 

produziria representações intelectuais por abstração organizando a experiência 

sensível segundo os tipos discriminados implicitamente na operação da cogitativa. 

Segundo o autor, isso evitaria uma concepção da abstração como processo de 

garimpagem. No entanto, isso parece duvidoso, pois, no final das contas, assim 

como na concepção de abstração como seleção indutiva de características 

comuns aos dados sensíveis, também aqui supõe-se que já se encontra presente 

nesses dados algum traço representacional não-individual. Ainda que esse traço 

não-individual não seja garimpado, do ponto de vista de Lisska, ele precede a 

operação do intelecto e é apenas estruturado no processo abstrativo. 

A teoria da sensação de Tomás é tema de uma rica literatura secundária, 

que em alguns pontos poderia ter sido mais explorada pelo autor. Mas é inegável 

que tratar da sensação numa obra de longo fôlego, como faz Lisska, é uma 

contribuição singular ao tomismo. Como a discussão desenvolve-se em 

controvérsias que não se limitam a outros tomistas, são abordados temas desde 

a compreensão do papel dos ventrículos cardíacos na teoria da sensação da 

perspectiva da filosofia islâmica até o naturalismo darwinista da filosofia anglo-

saxônica. Os diversos pontos interpretativos e sistemáticos polêmicos não 

reduzem mas realçam o interesse da obra. Por isso, é de se esperar que se torne 

uma referência na abordagem da teoria tomista da sensação. 


