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Aula: 20

Temática: A filosofia Árabe Ocidental – 
                 Averróis: Vida e Obra

 
Na aula anterior, estudamos sobre a filosofia árabe oriental. 
Nesta aula, estudaremos a filosofia árabe ocidental e um 
dos seus representantes -  Averróis.

Averróis – Ibn Ruchd, nasceu em (1126-1198) Córdoba (Espanha muçul-
mana), filho e neto de juizes de Córdoba, sem ser diferente também foi juiz, 
porém chegou a ser médico na corte de Almóada de Fez por IbnTufayl.

A influência de Averróis foi intensa não deixando nada a desejar quanto à 
influência de Avicena. Poucas cópias da versão árabe dos seus trabalhos 
sobreviveram e ficaram conhecidas, mas seus comentários sobre Aristó-
teles tornaram importantes para o pensamento judaico-cristão.

Sobre o aspecto da doutrina política, era um seguidor de Platão: estudou 
o Estado ideal platônico, acrescentando apenas que este Estado ideal era 
o islâmico, originado do profeta-legislador. No século XIII, os escolásticos 
latinos encontraram os comentários de Averróis sobre Aristóteles, porém 
estavam mais interessados em seus trabalhos sobre filosofia natural, fí-
sica e metafísica do que em sua ética. Os filósofos árabes foram os que 
apresentaram Aristóteles não apenas como um lógico, mas também um 
filósofo natural e moral.

Averróis estudou teologia, direito, matemática, medicina e filosofia. Foi 
grande comentador de Aristóteles, produzindo três comentários sobre ele, 
a saber: O comentário médio (paráfrases livres do texto); Epítomes (sim-
ples compêndios); O grande comentário (sobre física e metafísica). Ele se 
empenhou em tratar da filosofia e da religião, em um período plasmado 
pelas brigas de relevante número de seitas filosóficas e teológicas. 

Sua preocupação se destinava ao descuido de interpretações indevidas 
do Corão, certo de que pela sua fé, há a verdade divina, pois é resultado 
de um milagre. Então, a revelação não se dá no mesmo nível para todos, 
é necessário que cada um interprete o Corão de acordo com o nível de 
entendimento. Os níveis são três:

1 - Homens que exigem demonstração e prova e querem alcançar a ciên-
cia pela necessidade;
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2 - Os dialéticos que ficam satisfeitos com argumentos prováveis;

3 - Os fiéis que não necessitam de provas, nem de argumentos compro-
váveis. 

O problema é que tais níveis acabaram caindo na ambigüidade pela ordem 
da oratória, dialética e demonstração, o que levou a inúmeras heresias. 

Para que as heresias não fossem crescentes organizou-se os níveis em 
ordens hierárquicas de interpretação colocando a filosofia em primeiro lu-
gar, como a que confere a verdade absoluta, em segundo a teologia com 
a interpretação dialética, e em terceiro a religião intrinsecamente ligada à 
fé. Apresentar a filosofia como o topo tem-se a idéia de que ela é a estimu-
ladora da razão, portanto a verdade explícita, porém no entender de Gilson 
Etienne não é isto que faz Averróis. Ele não conclui que a razão é verdade, 
mas sim necessidade, e por outro lado, não confirma que a verdade está 
no ensino da fé1. 

O papel célebre de Averróis foi interpretar Aristóteles, o que por sinal é 
dito pelos historiadores da filosofia que o fez muito bem. Quanto ao en-
tender metafísico ele dirá que é a ciência que investiga o ser enquanto 
ser. Mas o que é o ser no dizer de Averróis? Para ele, o entendimento do 
ser se dá pelo entendimento da substância, que é um ser, que é a própria 
coisa individual, sendo assim, ele não pode ser predicado de tudo o que 
é, mas também não se pode predicar de maneira equívoca, então o que 
resta é ser predicado do que lhe é semelhante. Isto ocorre pelo que há de 
comum nas categorias (substância, acidente, quantidade, qualidade etc) 
do ser, e que menciona o que cada coisa é pela relação estabelecida com 
o ser. Seu compromisso aqui foi o de apresentar o objeto da metafísica e 
conceituá-lo. 

Ainda na busca do entendimento do ser, Averróis menciona que as coisas 
sensíveis (forma e matéria), são inteligíveis, isto ocorre porque são gera-
das por um intelecto, que recebe a inteligibilidade de uma causa qualquer. 
Com esta questão ele chega ao problema dos universais, que para ele é 
o que pode ser predicado de vários indivíduos, mas o universal não pode 
ser um indivíduo. Concebendo o universal, o pensamento apenas alcança 
a forma. A substância sensível é composta de forma e matéria e assim em 
ato (o que é) e potência (o que pode vir a ser).

Averróis menciona sobre a substância sensível, que é forma e matéria, e 
assim tornando-se ato e potência para apresentar a questão do motor que 
move e de outro motor que é movido. Aquele que move é ato puro e move 
continuamente, mas não só o que move é ato puro, o movimento e o que 
1 Ibid, pg. 445.
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é movido também o são. Esta extensão de meditações é para apresentar 
que o mundo sempre existiu e sempre existirá. O que move? Para Averróis 
é um princípio primeiro, absoluto é o primeiro motor imóvel, primeira in-
teligência separada, que para ele é Deus. Deus é o agente de tudo, o que 
move tudo2.

 
Apresente os aspectos semelhantes entre Averróis e Avi-
cena.

 
Envie suas dúvidas e comentários. Participe!

2 Sobre os três últimos parágrafos nos apoiamos por completo em A filosofia na Idade 
Média, pg.446-452.


