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Aula: 19

Temática: A Filosofia Árabe Oriental – 
                 Avicena: Vida e Obra

 
Nesta aula estudaremos a filosofia árabe oriental e a vida e 
obras do filósofo árabe Avicena.

Avicena (980-1037) filósofo árabe, nascido em Afsana, Pérsia, muito co-
nhecido pelos filósofos cristão do século XIII, é o maior sistematizador da 
filosofia muçulmana oriental. Seus estudos foram humanidades, o Corão, 
matemática, geometria, física, teologia e filosofia, e também se destacou 
com o estudo da medicina, que já exercia aos 16 anos. 

Avicena compôs muitas obras, aproximadamente duzentos títulos, sendo 
que sua obra de destaque foi Compêndio de Metafísica, que tinha como 
título árabe, A salvação. Avicena também deixou escritos sobre várias 
áreas inclusive sobre medicina, muito utilizados na Idade Média. O livro 
de cura é uma enciclopédia com 18 volumes que aborda várias áreas; 
também escreveu sobre jurisprudência e exegese do Corão.

As obras de Aristóteles são ditas obras de difícil entendimento, pois Avi-
cena sabe muito bem sobre esta questão, uma vez que leu Aristóteles 
quarenta vezes, sabia de cor a leitura, porém não conseguia compreendê-
la. A insistência em compreender Aristóteles era grande, por isso tantas 
mesmas leituras, até que Avicena conheceu a obra de Alfarabi sobre a 
metafísica de Aristóteles, o seu entendimento sobre a mesma foi imediato, 
a alegria de Avicena era tamanha que distribuiu esmola aos pobres em 
agradecimento a Deus pela sua compreensão. 

Ao contrário de todos os outros pensadores que nos apresentam os histo-
riadores da filosofia, não encontramos nenhum de vida boemia, até porque 
este comportamento era de indisciplina sob o aspecto de quem queria ser 
monge e até santo. Salvo Agostinho, não mencionamos sobre sua vida 
íntima, seus romances e o agito da juventude que trouxeram grandes pre-
ocupações para santa Mônica, mãe de Agostinho. A figura que encontra-
mos com as características citadas é Avicena, além de uma existência 
agitada com romances, aventuras, também ocupava cargos públicos, e 
estas coisas lhe ocupavam muito tempo, a ponto de não ter tempo para 
escrever seus textos, e por conta disto tinha poucas horas de descanso. 
Sua vida foi muito breve, faleceu aos 58 anos com disenteria crônica.

Os textos de Avicena passam a ser conhecidos no ocidente a partir do 
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século XII, quando foram traduzidos para o latim e influenciaram os pensa-
dores medievais. É Avicena o grande responsável pelo estudo de Aristóte-
les no Ocidente. Sob informação dos historiadores da filosofia parece que 
apenas há uma única edição recente de Avicena para o latim, que é Opera 
philosoplica do ano de 1508.

Como diz Gilson Etienne, a lógica de Avicena e Aristóteles é semelhante, 
pois o indivíduo é o objeto primeiro do intelecto, e o conhecimento do real 
é o segundo objeto. Quanto à idéia do universal, há distinção entre Avicena 
e Aristóteles (Aristóteles é universalista). Para Avicena, o universal não é 
uma intenção primeira, pois a noção universal define uma única espécie 
de realidade mental que é chamada de essência1, o que é contrário para 
ele, pois os indivíduos se distinguem por propriedades definidas, cada in-
divíduo é singular. 

Sobre a inteligência, ele diz que é fonte de conhecimento, contendo nela 
três etapas e no desenvolver destas que se chega ao conhecimento. Para 
ele, há em cada alma um intelecto e é através dele que se recebe as for-
mas inteligíveis, que são abstratas, sem matéria. Na primeira etapa, o 
intelecto é vazio, não há nada nele, na segunda, já há no intelecto sensa-
ções e imagens, isto significa que ele está próximo de ser ato, mas ainda é 
potência. Na terceira etapa, o intelecto recebe da inteligência as imagens 
como formas inteligíveis. O esforço deste exercício é que possibilita o co-
nhecimento. 

Entre o possível e o necessário, Avicena também tem a dizer, pois tal pen-
samento advém da idéia de entender o ser, o que é o ser?

Se cavalo, árvore e homem são seres, será que o ser é apenas represen-
tação? Para Avicena, necessário e possível se desdobra do entendimento 
do ser, que não é fácil, como também do entendimento sobre a existência 
de Deus. Avicena conceitua possível e necessário, possível: o que pode 
existir, ou não existir se não for produzido por uma causa; o que é puro 
possível e possível por essência. Necessário: aquilo que não pode deixar 
de existir�, não há uma causa para sua existência. 

Sobre o possível e o necessário, percebemos que o possível necessita de 
causa para existir, se tudo fosse só possível, o concreto, o real não existi-
ria, mas como há o concreto, o real, o possível existe e como o possível re-
quer uma causa para existir, esta é o necessário e necessário para Avicena 
é Deus, que é o primeiro e uno, porque Ele se basta em si mesmo. Avicena 
atribui para Deus que se Ele se basta em si mesmo, se é o primeiro, se em 
sua essência não há uma razão de existência, Ele torna-se então o primeiro 
1 Cf. A filosofia na Idade Média, pg. 433.
� Ibid pg. 435.
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causado, se assim é, Ele é uma Inteligência, ou como chamado por Avi-
cena, Intellectus Sanctus que causa todos os outros seres ou coisas, mas 
nem todos os homens desejam unir-se a esta inteligência. 

 
As teses de Avicena influenciaram muitos pensadores 
como Tomás de Aquino, Boaventura, Duns Escoto, mas a 
excelência de suas obras não apenas está nas influências 

exercidas, mas na congruência entre filosofia e religião islâmica.

 
Depois desta aula com larga filosofia sobre a perspectiva 
de Avicena, vamos refletir sobre, como Avicena apresenta 
a idéia da inteligência humana e como ele apresenta a idéia 

da Intellectus Sanctus. 


