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RESUMO 

No presente estudo, visa-se apreender o conceito de anima segundo o Liber de anima seu 

sextus de naturalibus, versão latina do Kitāb al-Nafs, “Livro da Alma”, do filósofo persa Ibn Sīnā, 

latinizado por Avicena, cuja tradução ao latim se deu no séc. XII, na cidade de Toledo (Espanha), sob 

patrocínio dos monges cluniacenses. Essa obra contém substancialmente a psicologia aristotélica, 

conjugada com elementos platônicos e da ciência médica de então. Ela serviu de fonte argumentativa 

aos intelectuais latinófonos a fim de construírem uma psicologia que expressasse em termos filosóficos 

as concepções cosmovisivas predominantes na civilização medieval cujas bases eram cristãs e cujos 

pensadores artífices foram Agostinho de Hipona e Gregório de Nissa. Para realizar essa investigação, 

foram traduzidos excertos do texto, a partir dos quais se poderia abstrair a doctrina de anima de 

Avicena, mais especificamente os capítulos I, II e III, do Primeiro Livro, e nos capítulos III e VII, do 

Quinto Livro, dispondo-os em sinopse com o texto latino. Intercalando os trechos e parágrafos, 

procedemos a comentários interpretativos com o intuito de guiar o leitor na compreensão do conteúdo 

dos excertos. Antes porém, fizemos uma breve exposição de aspectos históricos e culturais que 

serviram de pano de fundo para a composição e tradução da obra. 

Palavras-chave: filosofia, psicologia medieval, traduções científicas, análise, história do pensamento 

 

 

 

ABSTRACT 

In the present study, we aim to comprehend the concept of anima according to the Liber de 

anima seu sextus de naturalibus, the Latin version of the Kitāb al-Nafs, “Book of the Soul”, by the 

Persian philosopher Ibn Sīnā, Latinized as Avicenna, whose translation into Latin took place in the 

12th century, in the city of Toledo (Spain), under the patronage of the Cluniac monks. This work 

substantially contains Aristotelian psychology, combined with Platonic elements and medical science 

from that time. It served as an argumentative source for Latin-speaking intellectuals to build a 

psychology that would express in philosophical terms the world view conceptions prevalent in 

medieval civilization, which had Christian foundations and Augustine of Hippo and Gregory of Nyssa 

as artful thinkers. To carry out this investigation, excerpts of the text were translated, from which 

Avicenna’s doctrina de anima could be abstracted, more specifically chapters I, II and III, of the First 

Book, and in chapters III and VII, of the Fifth Book, placing them in synopsis with the Latin text. 

Intercalating the excerpts and paragraphs, we made interpretive comments in order to guide the reader 

in understanding the content of the excerpts. Before that, however, we made a brief exposition of the 

historical and cultural aspects that served as a background for the composition and translation of the 

work. 

Keywords: philosophy, medieval psychology, scientific translations, analysis, History of Thought 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo tem por base o Liber de anima seu sextus de naturalibus – a 

partir daqui Liber de Anima –, de Avicena. Surgido em Toledo, no século XII, ele consiste 

no mais acabado tratado de Psicologia medieval, resultado de um milênio e meio de 

reflexões sobre o tema, ou mesmo um pouco mais, convertendo-se ele próprio numa 

importante referência para o desenvolvimento posterior desta ciência filosófica. 

 O Liber de Anima, como o próprio nome indica, trata especificamente sobre a 

anima, “a alma”. Mas o que é, de fato, “alma”? Esta é uma das questões fundamentais 

que se coloca ao nosso filosofar por referir-se, stricto sensu, àquilo que constitui a 

essência de nosso próprio ser, isto é, àquilo que intrinsecamente somos. No entanto, o 

conceito de “alma” não se restringe ao humano, mas se estende a todos os viventes. A 

ideia de “alma” se relaciona com “vida” e com “espírito”, quase confundindo-se com eles. 

Hildegard von Bingen (1098-1179), intelectual e mística renana, afirma com muita 

propriedade em sua magna obra Liber divinorum operum, “O Livro das obras divinas”, 

que “a alma é o poder vivificante da carne”1, uma definição um tanto sugestiva. 

 Atribui-se a Tales de Mileto (séc. VI a.C.), o pai da filosofia helênica – por sinal, 

de origem fenícia –, a seguinte afirmação: “todas as coisas estão cheias de deuses” 2. Esta 

afirmação fundava-se em observações e inferências a partir do movimento perpétuo das 

coisas e do poder transformativo que a força vital exercia sobre elas e que, no entender 

de Tales, seriam “deuses”. Entretanto, não estaria ele se referindo aos deuses tradicionais 

ou “míticos”, “homéricos”, mas a princípios vivos ou forças motrizes que moviam as 

coisas naturais (ou físicas) e que poderíamos muito bem entender por “almas”.3 

 Todavia, cumpre notar que o próprio pensamento filosófico helênico (e aqui 

especificamos o pitagorismo e o platonismo) possui suas raízes nos mistérios órficos – os 

quais propunham uma doutrina diferente dos poetas homéricos, por sinal, muito similares 

às concepções semíticas – e que consistiam no seguinte: no homem habita um princípio 

 
1 FELDMANN, Ch. Hildegarda de Bingen. Una vida entre la genialidad y la fe. Barcelona: Herder 

Editorial, 2009, p. 201. Sem dúvida uma expressão carregada de ideias que mereceria muita reflexão, dado 

à conjunção de ideias de origem helênica (ou, mais amplamente, indo-europeia) e de origem judaico-

semítica, como é o termo “carne”, o qual, em sua concretude, se aproxima mais ao conceito abstrato de 

“natureza” (φύσις) do que propriamente de “corpo” (σωμα). Mas o tema é extenso e não cabe aqui tratá-lo. 
2 LUCE, J. V. Curso de Filosofia Grega. Do Séc. VI a.C. ao Séc. III d.C. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1994, p. 22. 
3 Cf. RUSSELL, B. História do Pensamento Ocidental. São Paulo: Nova Fronteira, 2016, p. 22-24; 

REALE, G. História da Filosofia Grega e Romana I: Pré-socráticos e Orfismo. São Paulo: Ed. Loyola, 

2017, p. 47-51. 
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divino (dáimon), vivificante do corpo, que “caiu” num corpo material em razão de uma 

“transgressão”; este princípio (a alma) é preexistente ao corpo e de natureza imortal 

(divina)4. Esta concepção é de matriz indo-europeia e encontra-se também nos 

pensamentos ariano (indo-iraniano) e céltico (druídico), dos quais o pensamento helênico 

(órfico) pode ter sofrido alguma influência ou mesmo ter sido sua fonte.5 

 Em nosso âmbito civilizacional mais próximo a nós no tempo, é emblemático o 

conhecido conto de Hans Christian Andersen (1805-1875), A Pequena Sereia, um conto 

que, por alguns de seus aspectos, pode ser considerado um conto filosófico e, a respeito 

do qual, o próprio autor afirmou que, em comparação com os outros, ele “possui um 

significado mais profundo, que somente um adulto poderá alcançar”6. Inspirado no 

clássico mito platônico de Eros e Psiquê, de Apuleio (ca. 125-170)7, consiste numa 

alegoria da divinização da alma humana que, após mil peripécias, acaba por se divinizar 

em função de sua união com Eros, o “desejo amoroso” divinizado. Atentemos, entretanto, 

ao seguinte trecho do conto dinamarquês: 

 

“Quando não se afogam”, perguntou a Pequena Sereia, “os seres humanos podem 

continuar vivendo para sempre? Não morrem como nós, aqui embaixo no mar?” 

“Sim, sim”, respondeu a velha senhora. “Eles também têm de morrer, e seu tempo de vida 

é até mais curto que o nosso. Nós por vezes alcançamos a idade de trezentos anos, mas 

quando nossa vida aqui chega ao fim, simplesmente nos transformamos em espuma na 

água. Aqui não temos sepultura daqueles que amamos. Não temos uma alma imortal e 

nunca teremos outra vida. Somos como junco verde. Uma vez cortado, cessa de crescer. 

Mas os seres humanos têm almas que vivem para sempre, mesmo depois que seus corpos 

se transformam em pó. Elas sobem através do ar puro até alcançarem as estrelas brilhantes. 

Assim como nós subimos à flor da água e contemplamos as terras dos seres humanos, 

assim eles atingem reinos belos, desconhecidos – regiões que nunca veremos.” “Por que 

não podemos ter uma alma imortal?” A Pequena Sereia perguntou, pesarosa. “Eu daria de 

boa vontade todos os trezentos anos que tenho para viver se pudesse me tornar um ser 

humano por um só dia e partilhar daquele mundo celestial.”8 

 
4 Cf. REALE, G.; ANTISERI, D. Filosofia. Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 2017, p. 16. 
5 Cf. LE ROUX, F.; GUYONVARC’H, Ch.-J. A Civilização Celta. Portugal: Publicações Europa-América, 

1993, p. 132-134. Para aprofundamento do assunto, indica-se as obras de HAUDRY, J. La religion 

cosmique des Indo-Européens. Milan: Arché, 1982; VARENNE, J. Cosmogonies védiques. Paris-Milan: 

Arché, 1982; PIEPER, J. Sobre los mitos platónicos. Barcelona: Herder, 1984; SAVAGNONE, G. Theoria. 

Alla ricerca dela filosofia. Brescia: La Scuola, 1991. 
6 ANDERSEN, H. Ch. “Prefácio de 1837 para os leitores mais velhos”, in: ANDERSEN, H. Ch. Histórias 

e Contos de Fadas. Obra Completa I. Belo Horizonte: Villa Rica, 1996, p. 16. 
7 Cf. APULEIO, Eros e Psiquê (trad. do latim de Ferreira Gullar). São Paulo: FTD, 2009. 
8 ANDERSEN, H. Ch. “A Pequena Sereia”, in: TATAR, Maria. Contos de Fadas. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2002, p. 333. 
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 Neste conto, a personagem “Pequena Sereia” ocupa a função da “Psiquê”. No 

entanto, a diferença entre os dois contos consiste no fato de que a Pequena Sereia é um 

ser infra-humano cuja dignificação não se faz pela sua divinização, mas está exatamente 

em tornar-se humana pela aquisição de uma “alma imortal”. Essa inversão em relação 

ao mito clássico concebe a dignidade humana nucleada na alma imortal, sem relacionar 

necessariamente (ou expressamente) com o divino. Ideia que, na época, vinha sendo 

questionada por correntes filosóficas e científicas de cunho materialista-naturalista. 

 Um outro exemplo literário eduzido dessa mesma época (séc. XIX) que trata da 

mesma temática é o seguinte poema da Imperatriz Elisabeth (Sissi) da Áustria-Hungria 

(1837-1898): 

 

Eleva-se minha alma para fora do bote 

E ajoelha-se perante as ondas intumescentes, 

Que tem, como vibrantes, os ruídos dos órgãos 

Elas irresistivelmente impelem. 

 

Jeová! Tu, ó Poderoso, os mares criastes 

E este átomo, minha alma, 

Das montanhas aos mares, enquanto Tu não a chamas, 

Das pedras às ondas incansavelmente a desvias. 

 

Jeová! Tu fizeste esta Terra demasiadamente bela! 

Por isso minha alma não tem onde ficar; 

Ela anseia ainda por ver mundos mais belos, 

Os quais, longínquos, conduzem ao mar de éter. 

 

Jeová! Deixa a minha alma o quanto antes ajoelhar-se 

No dourado, astro luminoso; 

Quando, então, no fundo, os mares juntamente impelem, 

Torna-se ela jubilosa elevando-se a Ti em oração.9 

 

 Embora seja uma linguagem poética, repleta de imagens, o poema expressa uma 

concepção de alma como o núcleo do humano, de natureza imaterial (espiritual), onde 

reside sua identidade e personalidade, e donde procede seus desejos e emoções. 

 
9 KAISERIN ELISABETH (1837-1898). Das poetische Tagebuch. Wien: Verlag der Österraichischen 

Akademie der Wissenschaften, 2008, p. 228 (a tradução é de nossa responsabilidade). 
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 Diante disso, colocamo-nos uma outra questão acerca dos nomes que usamos 

para se referir a essa “realidade essencial”, por qual razão os usamos, qual o seu 

significado, sua origem e qual sua referência? Ora, “nome” é derivado do latim nomen, 

vocábulo construído pela raiz no-, do verbo noscĕre, “conhecer”, e o sufixo -men, que 

constrói substantivos com ideia instrumental. Portanto, o no-men é aquilo mediante o 

qual se conhece algo.10 Pela origem etimológica dos nomes, podemos vislumbrar o que 

os criadores das palavras entendiam das realidades nomeadas expressando sua 

percepção ou a percepção de seu entorno cultural o qual representam. 

 Compilando os nomes pelos quais algumas línguas representativas de antigas 

culturas se referiam a esse “impulso vital”, por assim dizer, curiosamente percebemos 

um sentido etimológico comum a todas elas, como veremos adiante. Se começarmos 

pelas línguas românicas, os nomes correspondentes a “alma” e “espírito” derivam do 

latim anima e spiritus.11 Ambos os nomes, ao serem pronunciados, exalam um “sopro” 

de ar – uma “aspiração” – que se forma na cavidade oral. No segundo nome, isso é ainda 

mais claro pelo fonema [s]. Ora, esse “sopro” fonético remete ao sentido dos nomes de 

modo onomatopaico, como segue:12 

 

a) Spiritus: “sopro”, “vento”, “ar”, “ar que respiramos”, “ar aspirado”, 

“respiração”, “suspiro vital”, “hálito”, “exalação”, “folgo”; “espírito”, “alma” 

(em oposição à matéria); “inspiração”, “sopro criador”, “espírito poético”; 

substantivo derivado do verbo spirare, “soprar”, “agitar-se”, “inflamar-se”, 

“borbulhar”; “respirar”, “viver”; “estar inspirado”, “possuir o sopro poético”; 

“exalar soprando; “aspirar”, “estar ávido”; “estar animado”, “estar inspirado”, 

“viver”; 

b) Anima: “sopro”, “ar”, “aragem”; “respiração”; “ar como princípio vital”, “sopro 

vital”, “alma”, “vida”; “alma dos mortos”, “os mortos”. 

 

Próximo ao âmbito cultural latino, está o helênico. Esses nomes possuem certa 

similaridade com nomes quase equivalentes na língua grega, os quais, em todo caso, 

 
10 Cumpre notar que nomen possui raiz comum com o vocábulo grego ὄνομα (ónoma), “nome”, √-nom-. 
11 Respectivamente âme (francês), anima (italiano), alma (espanhol) e esprit (francês), spirito (italiano) e 

espirito (espanhol), para ficar somente com as principais. As demais românicas não diferem muito disso. 
12 Cf. ALMEIDA, A. R. Dicionário Latim-Português. Porto: Porto Editora, 2008; ERNOUT, A. e 

MEILLET, A. Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine, Histoiredes Mots. Klincksieck, 1979. 
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servem para traduzir os termos gregos, respectivamente πνεῦμα (spiritus) e ψυχή 

(anima). Neles se percebem os mesmos fenômenos onomatopaicos, porquanto os 

grafemas ψ [ps] e χ [kh] expressam também a aspiração fonética encontrada nos nomes 

latinos, com similar sentido semântico:13 

 

a) Πνεῦμα (pneûma): “sopro”, “sopro do vento”; “expiração do ar aspirado”, 

“alento”, “sopro de flauta”; “respiração”, “sopro de vida”; “sopro de 

entusiasmo”, “ardor”; “sopro divino”, “espirito divino”, “espírito”; 

b) Ψυχή (psykhḗ): “sopro”, “sopro de vida”, “alma”, “princípio vital”. 

 

 A fim de ilustrar o que foi dito, atentemos ao que diz Anaxímenes de Mileto, 

filósofo natural (pré-socrático) que floresceu no século VI a.C., acerca da natureza da 

alma e sua relação com o ar e sua condição incorpórea: 

 

Como a nossa alma, que é ar, nos mantém juntos, assim o sopro e o ar mantêm unido o mundo 

[...]. O ar é próximo àquilo que é incorpóreo, e visto que nascemos por causa de seu efluxo, 

é necessário que seja infinito e superabundante para jamais cessar.14 

 

 Encontramos fenômenos linguísticos semelhantes nas línguas semíticas, 

particularmente no hebraico e no árabe, cuja fonética onomatopaica é ainda mais 

perceptível pelo “sopro fonético” expresso verbalmente. Como ocorre no latim e no 

grego, essas línguas possuem dois nomes os quais acabaram por assumir o conceito 

abstrativo da filosofia grega. Como ambas as línguas possuem raiz comum com idêntico 

sentido etimológico, convém apresentarmos paralelamente os nomes de ambas, 

especificando somente o sentido concreto em cada uma delas. Convém notar ainda que, 

na escrita, ambas não possuem grafemas para expressar os fonemas vocálicos:15 

 

a) O primeiro nome é רוח (ruah), em hebraico, e روح (rūh), em árabe, cujo sentido 

etimológico é “espaço atmosférico entre o céu e a terra”, espaço que pode ser 

calmo ou agitado, espaço aberto onde se percebe mais facilmente o sopro do vento 

e, por extensão, “espaço vital” no qual o homem se move e respira. Mas que 

 
13 Cf. BAILLYA, Dictionnaire grec-français. Paris: Hachette, 1950. 
14 REALE, op. cit., p. 33. 
15 Cf. HETZRON, R. The Semitic Languages. Londres: Routledge, 1997, p. 15-29. 
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assumiu posteriormente o sentido de “sopro”, “vento”, “respiração”, “espírito”. 

No hebraico, assumiu ainda especificamente o sentido de “sopro divino”, “espírito 

de Deus”, “energia divina”. Esse nome serviu, em ambas as línguas, para traduzir 

o conceito grego de πνεῦμα (spiritus); 

b) O segundo nome é  נפש (nefesh), em hebraico, e نفس (nafs), em árabe, cujo sentido 

etimológico é “garganta”, “espiráculo”, “canal por onde se respira”; nas duas 

línguas assumiu o sentido de “respiração”, “hálito”, “sopro vital” e, por extensão, 

“alma”. Serviu para traduzir o conceito grego de ψυχή (anima). 

 

Podemos encontrar a mesma associação em outros grupos linguísticos, como as 

línguas germânicas, nas quais os nomes Geist (alemão), Geest (neerlandês) e Ghost 

(inglês), todos significando “espírito”, provém de uma raiz comum, gast, que significa 

“respiração”16. Disso pode-se concluir que os antigos associavam a condição vital 

anímica à respiração, o ato de respirar é um ato vital. Isso é expresso de modo muito 

plástico na narrativa bíblica da criação do homem: “e [Deus] inspirou em suas narinas [do 

homem] um sopro de vida e o homem se tornou uma ‘alma vivente’ (nefesh ḥayih)” (Gn 

2, 7)17. O jogo retórico de palavras é um tanto sugestivo.18 

Não é o caso aqui aprofundar a questão, mas encontramos em outras culturas e 

línguas fenômenos similares, quer a percepção dinâmica dessa força vital existente nos 

seres vivos, especificamente no homem, que se concebe de origem transcendental, muitas 

vezes relacionado à respiração, quer na curiosa expressão verbal e linguística do mesmo 

fenômeno. É inevitável que a realidade da vida e de sua causa aguce a curiosidade. Sua 

reflexão esteve, em grande medida, vinculada ao pensamento e à cosmovisão sagrada 

pelo simples fato de ser considerada pertencente ao âmbito do divino. 

Cumpre notar que, no mundo antigo, a religião era um elemento intrínseco às 

culturas das nações, era mesmo o seu núcleo cosmovisivo e os fundamentos das 

sociedades políticas e dos Estados. Com muita propriedade, J. Ratzinger comenta acerca 

disso: “Em todas as culturas históricas conhecidas, a religião é um elemento essencial da 

 
16 Cf. CANTALAMESSA, R. O Canto do Espírito. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998, p. 16; KEESOM, C. H. 

A. Dicionário de Neerlandês-Português. Porto: Porto Editora, 2002, p. 199-200. 
17 Cf. Bíblia Hebraica Stuttgartensia (Textum Masoreticum). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1967. 
18 No pensamento chinês, essa ideia se aproxima à noção de qi que alguns traduzem por “sopro”. Este seria 

um influxo ou energia vital presente em todo universo. No humano, ele é o princípio ordenador de todo o 

organismo vivo, não somente de sua fisiologia, mas também de sua estrutura emocional, mental e 

intelectual; é energia animadora física, mas também de critérios de valores, quer de ordem moral ou 

artística. O qi assegura a coerência orgânica de todos os seres vivos em seus diversos níveis (cf. CHENG, 

A. História do Pensamento Chinês. Petrópolis: Ed. Vozes, 2008, p. 36-37). 
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cultura, ou até mesmo o seu centro determinante: é ela que determina sua estrutura de 

valores e com isso seu sistema de ordenação interno”19. E mais adiante diz: “cultura inclui 

ultrapassar o visível, o fenômeno, para achar as verdadeiras razões, estando em seu núcleo 

a abertura para o divino”20. Nesse caso, as forças vitais e seus princípios causativos 

ocupavam o primeiro plano na reflexão dos sábios e, posteriormente entre os gregos, dos 

filósofos. A percepção do dinamismo vital e suas tentativas de explicações míticas 

formaram um patrimônio cultural que serviu de matéria para as investigações filosóficas 

no momento em que o pensamento “naturalista” e racional se estabeleceu. 

Por tudo isso, não é de se admirar que a produção do Liber de Anima, como 

veremos mais adiante, teve motivações religiosas, porquanto serviu de instrumento 

racional a fim de embasar uma argumentação teológica. No século XII, época da aparição 

do Liber de Anima, a cultura europeia era oficialmente formada pela cosmovisão e pelo 

éthos do cristianismo. Era também herdeira da civilização greco-romana. No entanto, 

havia como pano de fundo uma cultura popular “não oficial”, mas não de menor 

importância, grosso modo, de matriz céltico-barbárica e eslava.21  

Não é o caso aqui de nos debruçarmos sobre a visão popular a respeito da “força 

vital”, da “alma” e do “espírito”, remanescente daquelas antigas culturas acrescidas com 

elementos cristãos. No referente à concepção filosófica, convém recordar que a 

intelectualidade europeia era majoritariamente eclesiástica e monástica.22 Por essa razão, 

a sua visão acerca da alma e, consequentemente, sua visão acerca do homem, da natureza 

humana, era tributária da noção cristã de redenção.23 

Tudo isso nos leva inevitavelmente a procurar compreender a relação entre o 

cristianismo e a filosofia e a consequente formação de uma “filosofia cristã”, como uma 

etapa na história da filosofia e, portanto, mais o sentido histórico da expressão como a 

 
19 RATZINGER, J. Fé, verdade e tolerância. O cristianismo e as grandes religiões do mundo, I.B.F.C. 

“Raimundo Lúlio”, São Paulo, 2000, p. 58. 
20 Idem, p. 60. 
21 Usamos preferencialmente o termo “bárbaros” e não “germanos” às populações que migraram à Europa 

romana entre os séculos III-V d.C. em razão de ser o termo histórico documentado nos textos clássicos, 

contudo sem qualquer conotação pejorativa. Evitamos o termo “germanos” em função da carga ideológica 

moderna negativa que o mesmo carrega (cf. KULIKOWSKI, M. Guerras Góticas de Roma. São Paulo: 

Madras, 2008, p. 61-67). Cumpre notar ainda que, nos documentos literários do período clássico (séc. IV 

a.C. – II d.C.), os “germanos” eram confundidos com os celtas (cf. LE ROUX, F. e GUYONVARC’H, Ch.-

J. A Civilização Celta. Portugal: Publicações Europa-América, 1993, p. 35). 
22 Cf. LE GOFF, Los Intelectuales em la Edad Media. Madrid: Gedisa, 1997, p. 11-28. 
23 SARANYANA, J.-I. A Filosofia Medieval. Das origens Patrísticas à Escolástica Barroca. São Paulo: 

I.B.F.C. “Raimundo Lúlio”, 2006, p. 43-44; BOEHNER, Ph.; GILSON, E. História da Filosofia Cristã. 

Petrópolis: Ed. Vozes, 2000, p. 9-22; MORESCHINI, C. História da Filosofia Patrística. São Paulo: Ed. 

Loyola, 2004, p. 17-29. 
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sua noção conceitual.24 B. Tatakis, filósofo grego contemporâneo, faz a seguinte 

observação acerca das relações do cristianismo com a filosofia helênica: 

 

A exposição e o desenvolvimento do pensamento cristão se viram sujeitos a uma dupla 

necessidade. Primeiro, era necessário aprofundar a fé, comunicá-la a si mesmo e aos demais 

e formulá-la de maneira nítida, precisa e decisiva; nisto consistiu a obra da teologia cristã. 

Era necessário ainda defender tal fé; e esta foi a tarefa da apologética. Isso deu ao 

cristianismo, desde o princípio, um ar militante em grau máximo, de modo que condicionou, 

taxativamente, até o emprego da razão. E é precisamente este condicionamento o qual 

permite falar de um exercício cristão da razão: um exercício que abriu à razão humana, 

mediante a fé, perspectivas que ela ainda não descobrira.25 

 

Boehner, por sua vez, procura definir “filosofia cristã” do seguinte modo: 

 

É cristã toda a filosofia que, criada por cristãos convictos, distingue entre os domínios da 

ciência e da fé, demonstra suas proposições com razões naturais, e não obstante vê na 

revelação cristã um auxílio valioso, e até certo ponto mesmo moralmente necessário para a 

razão.26 

Toda filosofia cristã norteia-se pela tradição, pois todo sistema cristão tem consciência de ser 

parte e parcela de uma empresa coletiva, para a qual deverá contribuir, levando adiante a obra 

dos predecessores.27 

Ele deu origem a um movimento filosófico de proporções gigantescas. Esta evolução se deve, 

não só a uma necessidade histórica externa, como também a uma exigência psicológica 

interna. Por um lado, com efeito, o cristianismo defrontou-se com uma filosofia dominante, 

que exigia uma tomada de posição; e por outro lado, ele próprio estava prenhe de ideias 

suscetíveis de serem desenvolvidas e valorizadas por um esforço especulativo sistemático.28 

 

 A especulação filosófica cristã sobre a alma imprimiu sua própria percepção, 

baseada no conteúdo bíblico, contribuindo para o desenvolvimento do que até então fora 

conquistado pela Psicologia helênica (clássica). Não foi simplesmente uma tentativa 

eclética de conciliação entre Platão e Aristóteles, mas a formulação de uma Psicologia 

cristã, que soube usar dos elementos considerados válidos dos pensadores gregos para 

 
24 Cf. “Não é nossa intenção oferecer uma justificação sistemática do conceito de filosofia cristã, visto que 

lhe emprestamos, na presente obra, um sentido exclusivamente histórico. Limitar-nos-emos, pois, a apurar-

lhe este sentido específico, com o fim de demarcar o mais exatamente possível o fato histórico por ela 

representado” (BOEHNER, op. cit., p. 9). 
25 TATAKIS, B. Filosofía Bizantina. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1952, p. 22. 
26 BOEHNER, op. cit., p. 9 
27 Idem, p. 11. 
28 Idem, p. 13. 
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uma argumentação racional sob perspectiva cristã, a qual, por sua vez, serviria de suporte 

para uma especulação teológica. Como fonte da Psicologia cristã, sobressaiu-se dois 

nomes: Gregório de Nissa e Agostinho de Hipona. 

Gregório de Nissa (335-394) foi o primeiro pensador cristão a refletir 

filosoficamente acerca da ψυχή (psykhḗ) em seus diversos escritos, todos de caráter 

teológico, e cujo pensamento psicológico foi decisivo para a formação da tradição 

teológico-filosófica bizantina, seguido de Nemésio de Emesa (séc. V)29. 

Na cristandade ocidental (latina), o pensamento de Agostinho de Hipona (354-

430), e de Boécio (470-525) em menor grau, foi determinante na forja de sua tradição 

teológico-filosófica, especificamente sobre a anima.30 Posteriormente, acresceu-se um 

incremento do pensamento bizantino em função da tradução ao latim das obras de 

Gregório de Nissa (e Nemésio sob a capa de Gregório) a partir do período carolíngio (séc. 

IX), efetuada por Scott Eriúgena31, de modo que não se pode afirmar de uma distinção 

entre o pensamento bizantino e latino, sobretudo no referente à doutrina sobre a alma. 

Reiterando Boehner, todos participavam para construir coletivamente uma concepção 

psicológica cristã partindo de fontes comuns. 

O que distinguia bizantinos e latinos no uso das fontes gregas era o fato de os 

primeiros acessarem-nas diretamente. Agostinho e os latinos, por sua vez, acessavam de 

modo mediato, por traduções, citações ou comentários. Mas isso em nada lhe foi 

obstáculo para a apreensão das ideias fundamentais e construção de seu pensamento. 

Gregório de Nissa concebia o humano como a síntese da natureza sensível e do 

mundo espiritual, reunindo em si as duas esferas. Desse modo, o humano era considerado 

o cume dos seres sensíveis e uma ponte que os liga ao mundo espiritual.32 Inspirado na 

classificação aristotélica, Gregório dividiu a natureza sensível em quatro níveis ou graus, 

numa escala de perfeição que culmina no humano. É. Gilson faz a seguinte discrição: 

 

O grau ínfimo é o ser corporal inanimado, nitidamente distinto de todos os demais graus do 

ser corpóreo. Destituído embora da força vital (ζωτικὴ δύναμις), constitui entretanto a 

condição indispensável de toda a vida. Sobre este primeiro grau vão-se escalonando, 

 
29 Cf. BOEHNER, op. cit., p. 93-100; 109-112. Durante muito tempo se atribuiu os textos de Nemésio ao 

próprio Gregório de Nissa em função da similaridade do pensamento, o que aliás demonstra que Nemésio 

seja um cultivador do pensamento de Gregório, seguindo-o na mesma trilha. 
30 Cf. DE LIBERA, A Filosofia Medieval. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990, p. 82-83; GILSON, E. 

A Filosofia na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 140-172; SARANYANA, J.-I. op. cit., p. 

91-92. 109-110; MORESCHINI, C. op. cit., p. 440-483. 486-529. 
31 DAL PRA, M. Scoto Eriugena. Milano: Fratelli Bocca Editori, 1951, p. 43-45. 
32 Cf. BOEHNER, op. cit., p. 93. 
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sucessivamente, as plantas, os animais e o homem. As plantas são superiores aos corpos 

inanimados em virtude de sua energia vegetativa e nutritiva; suas almas, porém, são ainda 

bastante imperfeitas, por carecerem de energia sensitiva. Seguem-se os animais, que possuem 

as mesmas potências que as plantas, às quais acresce, ainda, a energia sensitiva e motriz. O 

grau mais elevado e mais perfeito da vida intracorporal (ἐν σώματι ζωή)33 realiza-se na 

natureza racional do homem que, além das energias nutritiva e sensitiva, dispõe de uma 

potência racional. O homem encerra todos os demais graus: “Pois esta criatura racional, que 

é o homem, compõe-se de todas as espécies de vida”. Com efeito, o homem se alimenta como 

as plantas e sente como os animais; mas nele as duas energias confluem numa terceira, a 

racional, exatamente como na energia sensitiva confluem todas as forças naturais da planta. 

De forma que a natureza humana reúne em si todos os graus inferiores do ser, ligando-os ao 

mundo espiritual.34  

 

 Sendo assim, Gregório entende que o princípio psíquico (anímico) do homem 

consiste num espírito, definindo a alma humana como “uma substancia criada, viva e 

racional, que confere por si mesma a vida e a sensibilidade a um corpo organizado e 

suscetível de sensações, e isso enquanto durar a natureza que delas é capaz”35. Com isso, 

rejeita os que afirmam que o homem possui uma variedade de almas: uma vegetativa, 

outra sensitiva e outra racional. Ao contrário, isso consiste em três potências de uma única 

realidade κατὰ φύσιν, “segundo a natureza”. É. Gilson comenta: “Por esse motivo a alma 

verdadeira e perfeita, a alma una por natureza, é a alma racional e imaterial; ela se mescla 

com a natureza por intermédio de suas potências sensitivas”.36 

 Por fim, Gregório de Nissa se afasta das discussões que tentam localizar a psiquê 

(ψυχή) em algum órgão do corpo. Para ele, a psiquê está presente em todo o corpo na 

medida que este consiste em “carne viva”. Nos órgãos enfraquecidos e adoecidos sua ação 

é mais débil ou praticamente nula.37 

 Nemésio de Emesa, por sua vez, define o humano do seguinte modo: “O homem 

se compõe de uma alma racional e de um corpo; tão perfeita e tão bela é esta sua 

composição, que seria impossível fazê-lo ou compô-lo de outra maneira”. Boehner 

comenta que esta definição não é nem platônica nem aristotélica, mas cristã.38 

É. Gilson comenta o seguinte sobre o conceito de alma de Nemésio: 

 
33 Literalmente “vida no corpo”. 
34 BOEHNER, op. cit., p. 93-94. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Idem, p. 96. 
38 Idem, p. 106-107. 
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Não é um corpo, nem uma qualidade, nem uma enteléquia aristotélica, e sim, uma substância 

incorpórea e completa, que se move em virtude de sua própria essência e tem sua existência 

no movimento. Enquanto substância, ela possui também o seu “eidos”, a saber, a vida, 

intimamente ligada (σύμφυτος) à alma; para descrever essa união, Nemésio emprega o 

mesmo termo que usara em sua crítica do conceito aristotélico da enteléquia informadora da 

matéria: a vida εἰδοποιεῖ [informa] a alma. Não se refere, porém, a qualquer espécie de 

matéria de alma. A alma é uma só, não havendo razão alguma para se admitir duas almas 

distintas, uma das quais fosse de natureza superior ou racional, e a outra, de ordem inferior.39  

 

 O pensamento de Gregório de Nissa e de Nemésio de Emesa sobre a alma se 

tornarão paradigmáticos e referência para os intelectuais bizantinos. Como visto, 

construíram uma concepção filosófica cristã sobre a psiquê que não coincide nem com o 

platonismo e o neoplatonismo, nem com o aristotelismo ou qualquer outra corrente 

filosófica; mas soube usar dos conceitos já existentes e refleti-los à luz dos elementos da 

tradição cristã. Como bem afirmou Silva Santos: 

 

Gregório de Nissa soube sintetizar harmonicamente a visão do homem propriamente bíblica 

com os elementos mais interessantes do pensamento de algumas das figuras entre as mais 

importantes da cultura filosófica precedente, tais como Platão, Aristóteles, Posidônio, Galeno 

e Orígenes40 

 

O pensamento de ambos entrou no Ocidente sobre a capa comum de “Gregório de 

Nissa”, acrescendo-se ao pensamento agostiniano ao qual trataremos agora. 

Agostinho concebia o homem como uma unidade substancial de corpo e alma. 

Considerava o corpo como parte substancial da natureza humana, mas via na anima a 

parte mais excelente do ser humano, a ponto de denominá-lo somente de anima, a 

exemplo das Escrituras Sagradas, como ele próprio diz em sua obra De Trinitate (VII, 4, 

7):41 

 

Homo enim sicut veteres definierunt, animal est 

rationale mortale aut sicut Scripturae nostrae 

loqui solent (anima) [...]  

 
39 Idem, p. 110-111. 
40 SILVA SANTOS, B. “Introdução”, in: GREGÓRIO DE NISSA, A criação do homem; A alma e a 

ressurreição; A grande catequese. São Paulo: Paulus, 2011, p. 10. 
41 Texto latino citado em BOEHNER, op. cit., p. 180 (tradução de nossa responsabilidade). 

Pois, como os antigos definiram, o homem é um 

animal racional mortal, ou como as nossas 

Escrituras costumam dizer: (alma); [...] 
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cum a parte meliore totum appellari placet id est 

ab anima et corpus et animam quod est totus 

homo. 

como apraz chamar-se o todo pela parte melhor, 

isto é, por alma tanto o corpo como a alma que é 

o homem inteiro. 

 

 A sua visão positiva em relação ao corpo, como parte essencial da natureza 

humana, o distinguia da visão platônica, aproximando-o de Aristóteles (aristotélica é a 

noção de animal racional). Por outro lado, o interesse pela espiritualidade da anima, mais 

que por sua substancialidade, permitia a ele que usasse elementos platônicos.42 O fim, 

entretanto, era expressar a concepção cristã usando-se da argumentação filosófica que 

conviesse. Boehner faz o seguinte comentário sobre o pensamento de Agostinho: 

 

Ainda que a alma seja uma substância completa, ela se une a um corpo para formar com ele 

uma nova substância, e para animá-lo ou vivificá-lo. Graças a esta união, a natureza inferior 

ou corporal se une, por intermédio da natureza superior da alma, com a natureza suprema de 

Deus.43 

 

 Na primeira sentença, é perceptível o quanto Agostinho se alinha mais à 

Aristóteles na sua concepção da natureza humana, ainda que, na segunda proposição, ele 

orna o seu pensamento com elementos platônicos. No entanto, não se pode jamais afirmar 

que Agostinho seja aristotélico, em alguns pontos, e platônico (ou neoplatônico) em 

outros. A bem da verdade é que, reiteramos, Agostinho está expressando uma concepção 

cristã mediante a argumentação que este ou aquele filósofo grego dispõe e seja útil à ideia 

que ele quer transmitir. Desse modo, ele está muito mais próximo dos filósofos bizantinos 

(cristãos greco-orientais). É. Gilson, por sua vez, faz o seguinte comentário a respeito da 

ideia de relação da alma com o corpo de Agostinho: 

 

A alma é o princípio vivificador do homem. Agostinho jamais cedeu à tentação de admitir 

uma pluralidade de almas no homem, a despeito de certas insinuações escriturísticas, 

aparentemente favoráveis a tal ideia: “Nihil invenimus amplius in homine, quam carnem et 

animam”44. Esta alma única confere ao corpo a vida, a beleza interior e exterior, e toda a sua 

organização.45 

 

 
42 Cf. BOEHNER, op. cit., p. 179-183. 
43 Idem, p. 182. 
44 “Nada mais encontramos no homem que carne e alma” (tradução de nossa responsabilidade). In: 

Enarrationes in Psalmis 145, 5. 
45 BOEHNER, op. cit., p. 182. 
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 Notemos que a primeira sentença se assemelha à de Hildegard von Bingen citada  

no início desta introdução: “a alma é o poder vivificante da carne”. Embora com diferente 

formulação, as ideias agostinianas apresentadas aqui por Gilson são muito similares às 

encontradas no Liber de Anima, como veremos no decorrer da pesquisa. Sublinhamos 

somente que, na última sentença: “Esta alma única confere ao corpo a vida, a beleza 

interior e exterior, e toda a sua organização”, a ideia aristotélica de anima como forma e 

perfeição do corpo se conjuga com a concepção cristã da dignidade do homem. 

 Sendo assim, podemos sintetizar a concepção cristã de anima do seguinte modo: 

ela consiste numa substancia espiritual (imaterial) que se une substancialmente a um 

corpo orgânico, agindo como seu princípio vital e racional, realizando absolutamente o 

ser humano, do qual é parte integrante, indissolúvel e excelente. 

 Agostinho foi indubitavelmente a principal referência na cristandade ocidental 

(latina) no século XII, época do aparecimento do Liber de Anima, sobre a concepção de 

anima, com um incremento secundário de Boécio, juntamente com Gregório de Nissa e 

Nemésio de Emesa. Desde o século XI, após um período de invasões e guerras causadoras 

de muitas destruições, com o programa de Anselmo d’Aosta fides quaerens intellectum, 

“a fé que procura o entendimento”, deu-se um novo impulso às investigações filosóficas 

e ao uso da razão em temas comuns com os princípios da doutrina cristã. O contato com 

a cultura intelectual bizantina e árabe incrementou o cultivo das ciências cosmológicas, 

matemáticas e dialéticas.46 Isso possibilitou uma maior ênfase às investigações racionais 

de temas teológicos ou afins às duas disciplinas. 

 Até então, as argumentações filosóficas acerca da anima estavam esparsas em 

diversos escritos de temática teológica, especificamente se tratando de Agostinho. O 

Liber de Anima foi o primeiro tratado filosófico sobre a anima a ser difundido em meio a 

intelectualidade ocidental. No entanto, as motivações religiosas que fundavam o interesse 

dessa obra estritamente filosófica com finalidade argumentativa a fim de defender uma 

certa perspectiva é claramente expressa num trecho de sua Carta-Prefácio, como se pode 

notar em nossa tradução da mesma: 

 

 
46 Para aprofundamentos confira as obras de LE GOFF, Los Intelectuales em la Edad Media. Madrid: 

Gedisa, 1997; SARANYANA, A Filosofia Medieval. São Paulo: I.B.F.C., 2006; BOEHNER, História da 

Filosofia Cristã. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000; GILSON, A Filosofia na Idade Média. São Paulo: Martins 

Fontes, 2013; DE LIBERA, A Filosofia Medieval. São Paulo: Ed. Loyola, 2004; TATAKIS, Filosofía 

Bizantina. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1952. 
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Ainda que todos se componham de alma e corpo, nem todos estão seguros sobre a alma como 

o estão sobre o corpo. Porquanto este está sujeito ao sentido, aquela pode ser alcançada 

somente pelo intelecto. Partindo dos sentidos, ou os humanos creem que não existe alma, ou 

concluem, sobretudo pelo movimento do corpo, que ela existe; muitos têm convicção de que 

ela exista e como existe, mas poucos se convencem pela razão. Pois é indigno que o humano 

desconheça aquela parte de si pela qual é ciente e ele próprio não compreenda pela razão 

aquilo pelo qual é racional. Pois como poderá ele amar a si ou a Deus, quando aquilo que em 

si é melhor está convencido ignorar? Pois o humano é inferior pelo corpo a quase toda 

criatura, mas só a alma é superior às demais, pois nela, mais que nas outras, se realiza o 

simulacro mais expressivo de seu criador. 

 

 Como se verá no decorrer de nossa investigação, a argumentação do Liber de 

Anima se fiará principalmente do aristotelismo, propondo uma nova perspectiva aos 

intelectuais cristãos latinófonos, particularmente os do século XIII, e cuja influência se 

estenderá até período contemporâneo. 

 Por essa razão, por tudo quanto foi até aqui dito, o nosso objetivo de estudo 

consiste em investigar a concepção de anima, tal como apresentada no Liber de anima 

seu sextus de naturalibus, mais precisamente nos capítulos I, II e III, do Primeiro Livro, 

e nos capítulos III e VII, do Quinto Livro, onde encontramos o material pertinente à nossa 

pesquisa. Os demais capítulos tratam de assuntos mais específicos referentes sobretudo 

às potências ou faculdades da anima, isto é, dos seus sentidos ou meios de percepção, 

entre outros pontos. 

 No entanto, não há uma tradução do Liber de anima seu sextus  de naturalibus ao 

português ou a uma outra língua moderna, sendo que as traduções existentes são 

realizadas a partir das fontes em árabe, como é o caso da tradução brasileira feita pelo 

Professor Dr. Livre-Docente Miguel Attie Filho (USP), do Livro da Alma, de Ibn Sīnā 

(Avicena),  editada em 2011 pela Editora Globo, com um excelente estudo introdutório e 

comentários em notas. 

 Desse modo, se faz necessário para a realização da presente pesquisa proceder à 

tradução ao português das fontes latinas do Liber de Anima. Reiteramos a importância de 

se estudar a versão latina – não arábica – desta obra porquanto a estudamos na condição 

de fonte aos intelectuais latinófonos, os quais desconheciam a língua árabe. Convém notar 

ainda que muitos dos conceitos, todos de origem grega, são expressos com determinados 

termos latinos os quais, por sua vez, traduzem os termos gregos equivalentes segundo 
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uma tradição secular, de modo que o intermediário arábico é reduzido a uma importância 

secundária, de ponte, entre o grego e o latim. 

 E ainda mais, o latim, como o grego e o árabe, não consiste em um dos meros 

falares coloquiais, mas é uma língua de cultura, ou ainda mais, de civilização, não 

pertencente a uma nação específica, particular, mas a uma certa universalidade: é a língua 

civilizacional do Ocidente47. Por isso, sua tradução não se reduz a uma mera divulgação 

da obra, como pode ser uma tradução ao inglês ou ao francês, mas na constituição de uma 

fonte a toda uma civilização. Porque, a partir do latim, constituiu-se toda uma tradição 

conceitual e léxica da qual as traduções do árabe em línguas nacionais modernas 

(ocidentais) são dependentes, já que toda a formação da mentalidade dos próprios 

intelectuais ocidentais está estruturada a partir das ideias veiculadas em latim medieval. 

 Por essa razão, distinguimos o nome do autor somente em dois: Ibn Sīnā, o autor 

histórico persa de confissão islâmica, e Avicena, a “personagem-autora” das traduções 

em latim por trás do qual se ocultam os tradutores. Ou ainda, Ibn Sīnā, o autor árabe – e 

entendemos aqui “árabe” de modo amplo, em função das fontes originárias do Islã, bem 

como por sua expressão linguística, e não por sua origem étnica – e Avicena, o “autor 

ocidental” ou “latino”, ou até mesmo “europeu”. Portanto, referimo-nos a um Ibn Sīnā 

oriental e um Avicena ocidental. Em outros termos, um que se dirige à civilização 

islâmica, outro à civilização ocidental. Entretanto, convém notar que essa distinção não 

deve ser rígida, mas devemos encarar com certa flexibilidade, visto sua artificialidade. 

 Sendo assim, optamos pelo modelo de tradução filológica interpretada, 

intercalando os trechos da obra em sinopse latim-português com comentários 

elucidativos. O método da tradução filológica consiste numa tradução científica fiel ao 

texto original sem adaptações literárias – como é o caso das traduções artísticas, livres ou 

criativas – nas quais, procura-se  dar o sentido autêntico aos termos, sobretudo às palavras 

chaves, levando em consideração não somente o seu sentido conceitual e etimológico (e 

como mais propriamente se verte do latim ao português), porquanto há ainda um 

problema de conceito léxico, pois os termos usados não correspondem necessariamente 

ao seu sentido do latim clássico, assumindo novas acepções, cujas fontes se encontram 

no vocabulário filosófico grego. Por essa razão, a cada parte do texto, segue-se uma 

explicação, a qual visa expor o conteúdo do trecho. 

 
47 Convém aqui recordar que a ideia de línguas nacionais é algo moderno, cujas raízes se encontram em 

fins do Medievo, mas que tomou forma somente na Modernidade. A noção de língua no período antigo-

medieval é bem distinta e se identifica com o conceito de cultura-civilização. 
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 Seguindo o modelo clássico de pesquisa, dividiremos a investigação em três 

partes: a) uma contextualização da origem do Liber de Anima e outros elementos 

relevantes apoiado nas informações da Carta-Prefácio; b) a tradução interpretada 

propriamente dita; c) conclusão. 

 Os textos fontes que serviram de base a este estudo consiste na edição crítica do 

Liber de anima seu sextus de naturalibus realizada por Simone van Riet e publicada com 

o concurso da Fundation Universitaire de Belgique pelas edições Peeters (Louvain) e J. 

Brill (Leiden), em 1972, com estudo introdutório de G. Verbeke, na coleção AVICENNA 

LATINUS em dois tomos: o primeiro contendo os Livros I-II-III e o segundo os Livros 

IV-V. 

  Não possuímos o texto autógrafo do Liber de Anima. As mais antigas cópias 

manuscritas datam do século XIII, sendo que o mais antigo manuscrito conhecido está 

conservado em Paris, Bibl. Nat. Lat. 8802, e foi copiado por mãos inglesas. Existem cerca 

de cinquenta manuscritos nos quais estão contidos o texto do Liber de Anima, dos quais: 

dezessete encontram-se na Itália, sendo oito em Roma; na França, conservam-se treze, 

dos quais dez em Paris; na Inglaterra, há seis, sendo três em Oxford; na Alemanha, há 

cinco; na Bélgica, três, todos em Bruges; na Espanha, dois, nenhum em Toledo. Há um 

manuscrito em Leiden (Holanda), um em Bâle (Suíça), um em Göteborg (Suécia) e um 

em Dubrovnik (Croácia). Três desses manuscritos não contém mais que um texto 

abreviado. 

 A fim de realizar a edição crítica, Van Riet usou seis manuscritos completos sem 

qualquer omissão grave. São os seguintes: 

 

1. Roma: Bibl. Casanat. 953 (m. 43C); 

2. Bâle: Univ. Bibl. D. III. 7 (m. 21I); 

3. Bruges: Groot Sem. 99/112 (m. 24S); 

4. Bruges: Stadsbibl. 510 (m. 22T); 

5. Paris: Bibl. Nat. Lat. 6932 (m. 8P); 

6. Roma: Vat. Lat. 4428 (m. 12V). 

 

A partir do confronto desses seis manuscritos, Van Riet estabeleceu aquilo que 

denominou de “texto comum”, correspondendo à quase totalidade da obra com variantes 

de importância secundária. A isso se seguiu o cotejo com o citado manuscrito de Paris, 

Bibl. Nat. Lat. 8802 (m. 9N), o mais antigo conhecido, datado do início do século XIII. 
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Esse manuscrito, no entanto, está mutilado e contém somente os Livros I-II-III, sendo 

que, no Livro III, faltam a maior parte dos capítulos 7 e 8. Ele possui ainda algumas 

lacunas ou divergências com os demais manuscritos e, consequentemente, com o “texto 

comum”, cerca de undécimo de sua totalidade, contribuindo para as opções de edição em 

favor dos demais manuscritos. A fim de exemplificar, eis o confronto entre o texto da 

edição de Van Riet (à esquerda) e o de Paris, Bibl. Nat. Lat. 8802 (à direita): 

 

Vis autem activa est vis quae est principium 

movens corpus hominis ad actiones singulas 

quae sunt propriae cogitationis secundum quod 

intentionibus convenit ad placitum quae 

appropriantur ei et habet respctum in 

comparatione virtutis vitalis. 

Vis autem activa est vis quae est principium 

movens corpus hominis ad actiones singulas 

quas praecipue sibi elegerit secundum quod 

intendit et haec consideratur in comparatione 

virtutis vitalis. 

 

 Convém notar ainda que essa diferenciação contribuiu para Van Riet classificar 

todos os cinquenta manuscritos em “duas leituras” latinas do Liber de Anima. Os 

manuscritos que seguem o texto à direita (Paris, Bibl. Nat. Lat. 8802) foram chamados de 

“Leitura A”; e o seguido pela edição de Van Riet, chamou-se de “Leitura B”, escolha que 

segue a ordem cronológica dos manuscritos, isto é, levando em consideração a datação 

mais antiga do manuscrito Paris, Bibl. Nat. Lat. 8802. 

 As mais notáveis diferenças da tradição manuscrita se encontram nos Livros I-II-

III, exatamente o conteúdo do manuscrito Paris, Bibl. Nat. Lat. 8802. Van Riet distinguiu 

no cotejo dos dois grupos alguns manuscritos com glosas, acréscimos e deslocamento de 

trechos, bem como lacunas e omissões no manuscrito Paris, Bibl. Nat. Lat. 8802. Isso 

contribuiu imensamente para a fixação de sua edição, base material para esta presente 

pesquisa.48 

 Por fim, dispomos a seguir um pequeno glossário no qual elencamos os principais 

termos-chave, descrevendo mais detalhadamente o sentido deles, desde suas origens 

etimológicas; sua criação, quando possível; suas acepções; suas alterações de sentido 

quando usadas para traduzir termos de outra língua (grego) ou sua variação no Medievo. 

No texto da pesquisa, estes termos estarão marcados em itálico* e um asterisco a fim de 

remeter a este glossário. 

 

 
48 Cf. AVICENNA, Liber de anima seu sextus de naturalibus I-II-III. “Avicenna latinus”, Édition critique 

par S. Van Riet et Introduction Doctrinale par G. Verbeke, 1972, p. 105*-120*. 
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Glossário técnico de termos-chave 

 

Acidente: derivado do termo latino accĭdēns, particípio presente do verbo acciděre < ad 

caděre, “cair para”, “cair sobre”, “acontecer”. Acidente é uma ocorrência fortuita, um 

atributo não inerente de uma → substância ou que lhe é oposto; uma qualidade ou 

condição mutável acrescida a esta. Traduz o termo grego συμϐεϐηκώς, “concomitante”, 

“fortuito”, para expressar a mesma ideia. 

Animalis: termo adjetivo latino que significa “que respira”, “animado”, “vivente”, 

“vital”, “vivificante”; a res animalis (ser animal) se refere aos seres vivos, “que 

respiram”, ou que são dotados de um princípio anímico ou vivificante. (→ vegetabilis) 

Assunto: termo derivado do latim assumptus, “o que é tomado”; em sentido metafórico, 

aquilo que se toma para uma conversa ou discussão; aquilo acerca do qual se investiga ou 

trata uma ciência (matéria, tema, objeto)49. Por este termo, traduzimos subiectum (sub-

iectum, “o que jaz abaixo de”), “aquilo que serve de base para um discurso ou 

investigação” (matéria, tema, assunto)50. O termo, do latim clássico, é decalcado do termo 

grego τὸ ὑποκείμενον, “o que serve de fundamento a uma discussão, texto, matéria”51. 

Em ambas as línguas são substantivos do gênero neutro. O termo “sujeito” em português 

não traduz esse conceito; derivado do latim medieval subiectus (séc. XI-XII), de gênero 

masculino, “súdito, subordinado”52. É preciso não confundir com os termos adjetivos 

participais ὑποκείμενος, -η, -ον; subiectus, -a, -um (sujeito, substrato, substância) que tem 

outras acepções na metafísica e na lógica clássico-medievais. (→ substrato) 

Essência: o termo é um construto ciceroniano para traduzir ao latim o termo grego οὐσία, 

o qual deriva do radical οὐσ- (do particípio presente feminino do verbo εἶναι, “ser”, 

“existir”, “estar”) acrescido do sufixo -ια, que forma substantivos abstratos a partir de 

adjetivos (o particípio é um modo nominal do verbo com função adjetiva), οὐσ + ια > 

οὐσια. Sendo assim, significa algo como, “o ser em si”, “o ser subsistente”, “substância”. 

Neste raciocínio, Cícero partiu do infinitivo esse, “ser”, “estar”, “existir”, “haver” (o 

verbo esse não possui particípio presente), acresceu o afixo participial -nt- e o sufixo de 

substantivação -ia, formando o termo esse-nt-ia > essentia, termo sinônimo de substantia 

 
49 Cf. HOUAISS, A. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, verbete: “assunto”. 
50 Cf. ALMEIDA, A. R. Dicionário Latim-Português. Porto: Porto Editora, 2008, verbete: “subjectum”. 
51 Cf. BAILLY, Dictionnaire grec-français. Paris: Hachette, 1950, verbete: “ὑπόκειμαι”, acepção I, 1, c) 

τὸ ὑποκείμενον. 
52 Cf. BLAISE, A. Lexicon latinitatis Medii Aevi. Turnholti: Brepols, 1975, verbete: “subjectus”. 
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(sub-sta-nt-ia, “o que permanece abaixo de”, “o que subsiste”). Desse modo, a essência 

consiste na realidade substancial ou permanente do ser, ou melhor, aquilo que o ser 

simplesmente é. (→ substância, → substrato) 

Força: por esse termo traduzimos vis, termo latino que, por sua vez, na filosofia medieval, 

traduz o termo grego δύναμις, “poder”, “aptidão a ser ou existir, ou a tornar-se”. 

Forma: termo derivado do latim forma, “molde”, “figura”, “imagem”, “representação”, 

“ideia”, “tipo”. Traduz o termo grego μορφή, “forma exterior”, “aparência”. Refere-se à 

forma de um ser material e, por extensão, ao fator determinante de um existente real. 

Traduz também o termo grego εἶδος, “aspecto externo”, “forma do corpo”; forma por 

oposição à ὑλή (→ matéria); forma de algo no espírito ou ideia. 

Hilemorfismo: denominação dada por Avicebron à doutrina aristotélica que afirma a 

existência de dois princípios básicos e complementares, a → matéria e a → forma, 

constituindo todos os seres da realidade. 

Hylé: ὑλή (→ matéria) 

Matéria: termo derivado do latim materia, “madeira de construção”, “alimento”, “fonte”, 

“natureza”, “disposição”, “modo de ser”; derivado, por sua vez, de mater, “mãe”, “causa”, 

“fonte”, “origem”, “tronco de árvore”. Traduz o termo grego ὑλή, “bosque”, “floresta”, 

“madeira de construção” e, por extensão, “matéria da qual uma coisa é feita”, “parte 

substancial ou mais grosseira de um corpo”; na linguagem popular, ὑλή indicava a floresta 

ou bosque em que o construtor naval retirava a madeira para a construção de seu barco; 

desta imagem, Aristóteles indica, por esse termo, o elemento indeterminado apto a receber 

uma → forma ou determinação, a “matéria prima”, que é pura potencialidade, ou “matéria 

segunda”, que possui algumas determinações mas está em potencial a receber 

determinações mais específicas (como o mármore em relação à forma da estátua). 

Perfeição: derivado do latim perficěre < per-facěre, “fazer de modo acabado”. O prefixo 

per acrescido a radicais verbais constrói verbos com a ideia de abundância ou ação 

acabada, “perfeita”, realizada plenamente. 

Sensibilia: termo adjetivo neutro plural latino de sensibile, “coisa sensível”. Refere-se às 

res animales (seres animais) enfatizando seu aspecto sensível, isto é, sua capacidade de 

percepção sensorial, em distinção das res vegetales (seres vegetais), ao qual o termo 

animalis não é preciso. (→ animalis, → vegetalis)  
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Substância: é um termo decalcado do grego ὑπόστασις, “o que permanece debaixo de”, 

com idêntica significação: sub-sta-nt-ia, o radical do verbo stare, “permanecer”, 

construído com o prefixo sub-, “sob, abaixo de”, mais o infixo participial -nt- e o sufixo 

formador de substantivos -ia. A substância vem a significar o ser naquilo que possui de 

permanente em oposição aos seus atributos contingentes ou transitórios, ou, em outras 

palavras, aquilo que subsiste ou existe por si mesmo e não enquanto atribuição qualitativa 

ou quantitativa (→ essência). 

Substrato: derivado do termo latino substratum, “o que está subjugado”, “aquilo sobre o 

qual se exerce uma ação”. Termo pelo qual traduzimos o adjetivo participial subiectus, -

a, -um indicando aquilo que sofre a ação determinante de um agente (→ matéria). Não 

confundir com o substantivo neutro subiectum (→ assunto). 

Vegetabilis: “capaz de crescer”, “de se desenvolver”. Termo adjetivo do latim medieval, 

derivado do verbo vegetāre, “vivificar”53. Sendo assim, a res vegetabilis (ser vegetal) se 

distingue dos inorgânicos por estar dotada de um princípio vivificador e, portanto, ser um 

“ser vivo”, “que se desenvolve” e “cresce”. (→ animalis). 

Virtude: do latim virtus, qualidade de vir, “guerreiro”, “varão”, “homem”. Inicialmente 

referia-se à bravura, qualidade própria dos guerreiros, estendendo-se às qualidades viris 

do varão e depois do cidadão, do homem político. Por extensão, passou a significar as 

qualidades e propriedades de cada ser, sendo assim, há as virtudes físicas ou naturais, as 

virtudes morais ou éticas, e as virtudes metafísicas. Pode-se dizer das virtudes medicinais 

de um mineral ou vegetal; das virtudes políticas como diplomacia; das virtudes éticas 

como a prudência; as virtudes naturais de um ser animal, como as faculdades sensitivas, 

ou próprias do homem, como a inteligência. 

 

 

 

 

 

 

 
53 Cf. BLAISE, A. Lexicon latinitatis Medii Aevi. Turnholti: Brepols, 1975, verbete: “vegetabilis”. 
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CAPÍTULO I 

Contextualização Histórica e Filológica 

 

 O Liber de anima seu sextus de naturalibus é fruto de um movimento de traduções 

de obras arábicas ao latim, realizadas em Toledo no século XII, com a finalidade de torná-

las conhecidas à intelectualidade europeia. Esse movimento foi impulsionado pelos 

monges cluniacenses em seu afã de adquirir maior conhecimento filosófico-científico e 

literário, particularmente dos sarracenos, como então chamavam os povos árabes – ou 

arabizados – do Oriente Próximo e do norte da África, cujo contato intelectual vinha 

acontecendo desde o século X, sobretudo proveniente do sul da Itália e da Sicília. 

 O Liber de Anima foi composto originalmente em árabe pelo grande filósofo persa 

Ibn Sīnā – cuja latinização do nome soou “Avicena” – cerca de um século antes de sua 

tradução ao latim em Toledo. Era parte de uma obra mais ampla, a qual consistia numa 

“suma” do pensamento filosófico-científico de então. Suas fontes eram o pensamento 

grego, mediado pelos sírios, introduzido no mundo arábico cerca dos séculos VIII-IX. 

 Desse modo, a fim de elucidar a questão da origem do documento-fonte do 

presente estudo, abordaremos primeiramente alguns aspectos históricos e culturais que 

circunstanciaram o seu surgimento, isso em dois momentos: a) contexto arábico, 

apontando traços culturais relevantes, elementos biográficos do filósofo-autor e a 

composição da obra; b) contexto toledano, acerca das motivações do movimento de 

traduções e sua efetivação. 

 Na sequência, trataremos do Liber de Anima tomando como referência a Carta-

Prefácio dos tradutores, a qual nos oferece preciosas informações filológico-literárias. 

Para tanto, disporemos em sinopse o texto latino com sua respectiva tradução, seguida de 

um comentário que nos introduzirá na formação e conteúdo da obra. 

 

I. A Filosofia no mundo árabe 

 As fontes arábicas do Liber de Anima são fruto de uma interrelação entre 

civilizações que herdaram o pensamento filosófico-científico grego durante a expansão 

helenística de Alexandre da Macedônia (355-323 a.C.) e o retransmitiram por toda Ásia 

ocidental (semítica) e central (ariana). Com a expansão islâmica (séc. VII-VIII), facilitada 

pelo desgaste militar dos dois grandes impérios do momento, o romano-oriental 
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(bizantino) e o persa, os árabes tomaram contato com o “corredor civilizatório”54, o qual 

se formara havia cerca de um milênio entre as margens do Mediterrâneo oriental e as 

fronteiras da China, na importante via econômica por onde passava a Rota da Seda.55 

Os transmissores desse patrimônio intelectual aos árabes foram os siríacos, então 

divididos em confissões cristãs dissidentes entre si (melquitas, miafisitas, diofisitas, 

maronitas), alguns deles inclusive de origem sírio-judaica. Particularmente os miafisitas 

e os diofisitas  – os quais se alinharam aos árabes contra os romano-bizantinos (ou os 

romaicos, ou ainda os rūm, como os chamavam os árabes) – tiveram atuação inclusive 

nas cortes islâmicas. Eles foram os responsáveis pelas traduções de obras gregas e siríacas 

ao árabe e também por produções filosóficas em língua árabe.56 Desse modo, o esquema 

filosófico que entrou no mundo arábico possuía um fundo neoplatônico mesclado com 

elementos aristotélicos, enquadrado numa cosmologia astronômica ptolomaica.57 

A partir de então, surgiram intelectuais entre os árabes – ou arabizados pela 

adoção da língua e cultura religiosa arábicas – dos quais os de simbólica relevância, entre 

muitos outros, foram Al-Kindī (800-866) e Al-Fārābī (870-950), o primeiro como o 

grande iniciador da falsafa (“filosofia arábica”) entre os árabes e o segundo considerado 

o mais original pensador arábico. No século IX, sob o califa de Bagdá, Al-Ma’mūn 

(†833), construiu-se a chamada Casa da Sabedoria, onde se produziram muitas traduções 

de obras sírio-gregas, indo-iranianas e chinesas, dando grande impulso ao cultivo do 

saber. Sobre isso, Bonadeo comenta o seguinte: 

 

Em Bagdá, nos primeiros dois séculos do califado abássida, entre os anos 800 e 1000, são 

produzidas inúmeras traduções de textos filosóficos do grego e do siríaco para o árabe. A 

tradução dos textos filosóficos gregos não é apenas o resultado da conquista muçulmana das 

províncias intelectualmente mais avançadas do Império Romano do Oriente e do Império 

Persa – Antioquia, Edessa, Nísibis, Harran, Quinnasrin, Resaina, Gundeschapur –, mas 

também da situação político-religiosa vigente no mundo muçulmano nos séculos VIII e IX. 

De fato, o califado abássida adere à teologia mutazilista e, em 827, o califa Al-Mamun (786-

833) proclama-a doutrina de Estado. Esta teologia representa a primeira tentativa audaciosa 

de interpretar racionalmente as questões religiosas inerentes ao Islã e, como tal, suscita 

 
54 Expressão criada pelo Prof. Dr. Livre-Docente Miguel Attie Filho. 
55 Cf. GIORDANI, M. C. História da Grécia. Petrópolis: Ed. Vozes, 2001, p. 131-135; DE LIBERA, A 

Filosofia Medieval. São Paulo: Ed. Loyola, 2011, p. 61-107. 
56 Cf. GIORDANI, História do Mundo Árabe Medieval. Petrópolis: Ed. Vozes, 1985, p. 242-246; ATTIE, 

M. Falsafa. A filosofia ente os árabes – uma herança esquecida. São Paulo: Palas Athena, 2002, p. 131-

144; ROBINSON, Ch. F. Civilização Islâmica em trinta biografias. São Paulo: Ed. SESC, 2017, p. 13-68. 
57 Cf. GIORDANI, História do Mundo Árabe Medieval, op. cit., p. 255. 
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escândalo entre os muçulmanos ortodoxos e conservadores, ligados à palavra do Alcorão e 

da Suna. Com a aparição de uma autêntica corrente de seguidores da falsafa, os falâsifa 

passam a considerar a filosofia grega o modelo da verdade universal, uma espécie de escritura 

secularizada, tornando-os desejosos de se apossar, num esforço sem precedentes, dos textos 

gregos.58 

 

Essa efervescência intelectual que se estendeu por todo o Império arábico-

islâmico, desde as fronteiras da China e da Índia (Ásia central), passando pela Ásia 

ocidental e Egito (Crescente fértil), o norte da África, até a maior parte da Península 

Ibérica, chamada de Al-Andaluz, ou simplesmente Andaluzia (Europa ocidental), criou 

uma brilhante civilização que se expressava em língua árabe, conjugando a ciência 

helenística-cristã, o pensamento persa-masdeísta, o indo-budista, a ciência indiana e o 

pensamento chinês. Giordani ilustra isso com o seguinte comentário: 

 

A riqueza de ideias desenvolvidas nas diferentes escolas criou um complexo clima intelectual 

que se estendeu paulatinamente a todo mundo islâmico. Como é evidente, essa atividade não 

se revestia de caráter estritamente filosófico. Temas religiosos, problemas sociais e políticos 

entrelaçavam-se com as especulações filosóficas. Compreende-se assim que esse clima total 

vá refletir-se na formação de autênticas sociedades secretas nas quais a mística e a ascética 

davam a mão à política e à filosofia. Os membros dessas sociedades, entre os quais figuravam 

intelectuais de diferentes matizes ideológicas, reuniam-se em verdadeiros simpósios em que 

se estabeleciam debates nos quais o nome de Maomé se alternava com o de Platão, Jesus, 

Aristóteles, Hermes, Pitágoras ou Empédocles, confundidos todos, no tempo e no espaço, 

sob o manto comum da ideologia neoplatônica.59 

 

O ambiente estava fértil para o surgimento de grandes mentes e a expectativa de 

alguém que pudesse realizar obras sistemáticas e grandes sínteses. Esse papel histórico 

coube, em grande medida, a Ibn Sīnā (Avicena), um dos mais importantes pensadores da 

civilização islâmica, cuja influência se estendeu também ao Ocidente latino. 

 

I.2. O Filósofo autor e sua obra 

Seu nome completo era ’Abū ‘Ali Al-Ḥussayn Ibn ‘Abd Allā Ibn Al-Ḥasan Ibn 

‘Ali Ibn Sīnā, cujo último nome foi latinizado para Avicena. Nascido cerca de 980, nas 

 
58 BONADEO, C. M., “A Filosofia no Islã medieval: temas e protagonistas”, in: ECO, U. (org.) Idade 

Média III: castelos, mercadores e poetas. Alfragide: Dom Quixote, 2014, p. 292. 
59 GIORDANI, História do Mundo Árabe Medieval. Petrópolis: Ed. Vozes, 1985, p. 248. 



30 

 

proximidades de Bukhara, região de Kurassan, na Pérsia islâmica, correspondendo hoje 

ao Uzbequistão, era de origem iraniana e não árabe, embora compartilhasse da cultura 

arábica em função de professar o islamismo. Como bem diz Attie, 

 

Talvez mais que nenhum outro, esse filósofo teve o perfil do homem universal medieval 

versado em todos os saberes. Com Ibn Sīnā chega-se não só ao apogeu da falsafa, como 

também a um dos zênites da história da humanidade. Seu nome, ultrapassando os limites da 

própria falsafa, foi colocado ao lado dos maiores nomes da História.60 

 

 Jovem muito estudioso, foi um autodidata em adquirir o maior conhecimento 

possível disponível em sua época. Aos dez anos já sabia de cor todo o Alcorão, causando 

a todos admiração. Ainda adolescente foi iniciado nos estudos de Filosofia, 

Jurisprudência, Lógica, Matemática, Geometria e Física sob a orientação de um mestre 

local chamado Al-Natīlī e aos dezesseis anos era já um médico renomado, sendo 

consultado inclusive por muitos médicos das regiões circunvizinhas já experientes na arte 

médica. Decidira aprender medicina sozinho, estudando todos os livros referentes a essa 

arte que lhe chegavam às mãos. Em pouco tempo, absorvera com facilidade todo o 

conhecimento médico. Dentre as suas obras de maior relevância na história das ciências 

foi o الطب في   O Cânon de Medicina”, síntese dos“ ,(Al-Qanūn fi al-ṭib)   القانون 

conhecimentos médicos de sua época, assomando-se as suas próprias experiências, foi 

referência para a formação dos médicos nas universidades europeias até o século XVII.61 

 Durante sua vida, Avicena ocuparia diversos cargos administrativos junto aos 

príncipes ao mesmo tempo que escrevia muitas páginas por dia. No entanto, não foi sua 

vida austera e taciturna de um intelectual, como bem frisou Attie, mas diferentemente, 

 

a vida de Ibn Sīnā foi um brinde à própria vida: mulheres, vinho e música foram ingredientes 

que o acompanharam por todo o tempo. Uma vida vivida intensamente em uma completa 

agitação, em meio aos afazeres junto aos príncipes, à medicina e à composição de suas obras. 

Como disse Guerrero62, “desde poeta, músico, filósofo, médico, matemático e, inclusive, 

gramático, que foi ’Abū ‘Ali Ibn Sīnā, se poderia esperar tudo: desde sofrer perseguição e 

ser encarcerado, até ser chegado ao vinho por ser este um poderoso reconstituinte das forças 

corpóreas e intelectuais”.63 

 
60 ATTIE, op. cit., p. 226. 
61 Idem, p. 226-231. 
62 GUERRERO. Avicena. Madrid: Ed. del Orto, 1994, p. 21. 
63 ATTIE, op. cit., p. 227. 
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 Avicena produziu uma extensa obra científica, sendo atualmente enumerada pelos 

especialistas em cerca de 276 títulos (muitas das quais pertencendo a mesma obra) 

compreendendo as mais diversas áreas do conhecimento, como lista Attie: 24 títulos de 

filosofia geral, 26 de física, 33 de psicologia, 43 de medicina, 22 de lógica, 15 sobre 

matemática, música e astronomia, 32 sobre metafísica, 32 tratados alegóricos, 11 sobre 

ética, economia e política, 6 sobre a exegese corânica, 3 sobre linguísticas e ainda um 

corpus de 22 cartas pessoais. 

Entre as obras mais importantes de Avicena, encontra-se o كتاب الشفاء   (Kitāb al-

Šifā’), “Livro da Cura”, súmula do conhecimento de todos os saberes científicos da 

época.64 Sua intitulação é um tanto sugestiva em razão da profissão médica de seu autor. 

Além do mais, era lugar comum entre os filósofos da Antiguidade acerca dos efeitos 

medicinais e curativos dos estudos filosóficos. G. Reale comenta que, aos antigos, “a 

filosofia nasceu como busca da verdade, com objetivo de curar a alma e dar a felicidade”65 

e cita Sêneca a respeito do mesmo tema: 

 

Os antigos tinham o costume, que se conservou até nossos dias, de escrever no começo das 

cartas: “Se estás bem, fico contente, eu estou bem”. Nós dizemos com razão: “Se te dedicas 

à filosofia, eu fico feliz”. Com efeito, estar bem é exatamente isso. Sem a filosofia, a alma 

está doente; até mesmo o corpo, ainda que esteja em vigor, é tão saudável como pode ser o 

de um louco ou de um insensato. Por isso, se quiseres estar bem, cuida especialmente da 

saúde da alma e, a seguir, da do corpo, que não te custará muito. [...] Os estudos foram a 

minha salvação; é mérito da filosofia se eu me levantei da cama, se sarei: a ela sou devedor 

da vida, mesmo se esta é a maior dívida que tenho para com ela.66 

 

Segundo Madkur, “a obra, iniciada em Hamadan, foi terminada em 10 anos depois 

em Isfahan, quando Ibn Sīnā tinha 50 anos”67, isto é, em 1030, uma obra de sua 

maturidade intelectual. Obra de grande envergadura enciclopédica, ela foi composta 

segundo o gênero das “introduções ao saber”, ou “sumas”, surgido ainda no século II d.C. 

em ambiente alexandrino, estendendo-se no mundo sírio-árabe e, a partir de Boécio (séc. 

V), penetra no mundo latino. Essas obras mantinham uma classificação das ciências 

filosóficas na qual elas se relacionavam de modo orgânico e interdependente de acordo 

 
64 Cf. Idem, p. 234-235. 
65 REALE, G.; ANTISERI, D. Filosofia. Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 2017, p. 332. 
66 Idem, p. 333. Os grifos são da obra. 
67 MADKUR, I. B. “Al-Shifa – O universo em um livro”. Revista O correio da Unesco. Rio de Janeiro: 

ano 8, nº12, 1980, p. 22, citado in: ATTIE, op. cit., p. 235. 
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também com o modo gnosiológico humano, isto é, como se dá a faculdade perceptiva dos 

seres numa certa estruturação hierárquica do conhecimento e sua respectiva ordenação 

classificativa.68 

Entretanto, diferentemente das composições do gênero, Ibn Sīnā introduz suas 

próprias pesquisas e hipóteses pessoais enriquecendo o conteúdo, o qual se apresenta 

como uma síntese acabada de toda a ciência até então conhecida acrescida de sua própria 

contribuição pessoal, o que não é pouca coisa. Entretanto, sua linha geral de inspiração é 

o pensamento aristotélico. Embora Ibn Sīnā seja herdeiro de toda a evolução do 

pensamento filosófico que vai dos bizantinos aos sírios e destes aos árabes, fundado na 

tradição da escola cristã de Antioquia e sobretudo na tradição que remonta ao filósofo 

bizantino João Filópono69, cultiva de modo enfático o pensamento aristotélico (porém 

não “puro”, nem de modo exclusivo) a partir do qual estrutura toda o seu modo de pensar. 

O Kitāb al-Šifa’ se estrutura, por exemplo, segundo um perfil alexandrino fundado 

na tradição aristotélica, ou segundo a classificação aristotélica das ciências filosóficas. 

Sendo assim, ele divide as ciências em teóricas ou especulativas e práticas ou ativas, isto 

é, aquelas que aperfeiçoam o intelecto no conhecimento daquelas realidades que não 

dependem da ação humana e aquelas que aperfeiçoam o conhecimento a fim de 

estabelecer princípios em função do agir humano. Sobre isso, Avicena diz: 

 

Assim, a primeira faculdade que a alma humana possui é uma faculdade que se refere à 

análise e chama-se intelecto teórico. E uma segunda faculdade que se refere à prática e 

chama-se intelecto prático. Aquela é para a verdade e para a falsidade, enquanto esta é para 

o bem e para o mal nos particulares.70 

 

Em outro lugar, Avicena ainda diz: 

 

É como se nossa alma possuísse duas faces: uma em direção ao corpo – mas é preciso que 

esta face não receba de modo algum uma impressão de um gênero exigido pela natureza do 

corpo – e uma face dirigida aos princípios supremos – mas é preciso que esta face receba 

constantemente daquilo que lá está e sofra o seu efeito. Assim, do lado inferior nascem os 

hábitos morais e do lado superior nascem as ciências.71 

 
68 Cf. MARCHIONNI, A. “Introdução”, in: HUGO DE SÃO VITOR, Didascálicon. Da arte de ler. 

Petrópolis: Vozes, 2001, p. 15. 
69 TATAKIS, B. Filosofía Bizantina. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1952, p. 50-50. 
70 Citado em ATTIE, M. “Indicações a respeito da divisão das ciências em Ibn Sina (Avicena)”, in: Revista 

de Estudos Orientais, nº6, DLO/FFLCH/USP, São Paulo, 2008, p. 34. 
71 Ibidem. 
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As ciências teóricas se subdividem em três níveis: superior, média e inferior, 

segundo o que ele próprio afirma: “As partes do saber teórico são três: a ciência inferior, 

chamada [Ciência] Física; a ciência intermediária chamada Ciência Matemática e a 

ciência superior que se chama Ciência Divina”.72 

Isso corresponde tanto à posição cósmica (acima das esferas celestes, nas regiões 

intermediárias das esferas celestes e no mundo sublunar), como na posição que ocupa 

numa tabela classificatória nos graus de importância e vínculo entre as ciências. Também 

podemos entender como graus de abstração da matéria, desde as totalmente separadas 

(abstraídas da matéria), aquelas que se utilizam de características abstraídas da matéria, 

até as que se ocupam das realidades materiais ou físicas propriamente ditas. 

A primeira refere-se à Filosofia Primeira, Ciência Divina ou Metafísica; a média, 

às ciências matemáticas (Aritmética, Geometria, Astronomia e Música); a terceira, às 

ciências físicas ou da natureza. Quanto às práticas ou ativas, estão a Ética, Economia e 

Política. Por fim, há a Ciência Lógica, fundada no Organon aristotélico e cuja posição é 

variável, inicialmente vista como um propedêutico às demais.73 Podemos classificá-las, 

por exemplo, como ciências do pensamento discursivo (ou racional). Quando classificada 

entre as ciências teóricas (é o que parece que Avicena faz em sua Metafísica), é disposta 

entre a superior e a média. 

Podemos ilustrar isso no seguinte esquema-tabela: 

 

Classificação das Ciências Filosóficas 

 

 

 

Ciências teóricas 

Superior Filosofia Primeira, Ciência Divina, Metafísica 

Média Ciências 

Matemáticas 

Aritmética Geometria 

Astronomia Música 

 

Inferior 

 

Ciências Físicas 

Física Meteorologia 

Cosmologia Psicologia 

Geração e corrupção Botânica 

Ações e paixões Zoologia 

Ciências práticas Ética Economia Política 

 

Ciência Lógica 

Isagoge Analíticos I Sofística 

Categorias Analíticos II Retórica 

Perihermeneas Dialética Poética 

 

Essa classificação se encontra no Kitāb al-Šifa’, dividida em quatro partes: Lógica 

(nove livros), Física (oito livros), Matemática (quatro livros, o quadrivium), Metafísica 

(dez livros). Os livros nos quais essas partes estão divididas correspondem aos tratados 

aristotélicos segundo a organização estabelecida por Andrônico de Rodes: a Lógica aos 

 
72 Idem, p. 35. 
73 Cf. ATTIE, Falsafa. A filosofia entre os árabes, p.  237-238. 
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nove tratados dispostos no Organon; a Física, os tratados respectivos de Aristóteles e 

assim por diante. Uma iniciação à Política e Ética74 encontra-se ao fim da Metafísica, 

como ele próprio diz: 

 

Finalizei o livro [Kitāb al-Šifa’] com a Ciência que diz respeito à Metafísica segundo suas 

divisões e seus aspectos, fazendo nele menções à Ciência Ética e à Política, para compor, a 

partir delas, uma coletânea separada”.75 

 

 Como visto na tabela anterior, ocupando o sexto lugar entre os tratados de Física 

ou Ciências Naturais, encontra-se o Livro da alma, no original arábico كتاب النفس (Kitāb 

al-Nafs). Nesta obra, contém capítulos referente à Óptica, a qual não aparece como uma 

ciência física a parte, mas em relação à faculdade anímica da visão e o instrumento da 

luz. Detemo-nos agora na posição que o Kitāb al-Nafs ocupa na classificação de Ibn Sīnā. 

Não há dúvida de que, numa observação superficial e sob uma perspectiva 

contemporânea, a Psicologia de Ibn Sīnā seria considerada, no mínimo, uma amálgama 

de ideias físicas, matemáticas e metafísicas e o é em alguns de seus argumentos. No 

entanto, é necessário recordar que o homem antigo-medieval não fazia certas distinções 

tão radicais como, por exemplo, aquilo que é do âmbito do “espiritual” e outro do 

“material”, como se a primeira fosse campo do mito, da religião ou da filosofia, e o 

segundo das ciências naturais e empíricas. Ainda que Ibn Sīnā divida as classes de almas 

segundo as distinções de seres vivos, procura abstrair a ideia de “princípio anímico” e do 

corpo-matéria que ele formata, conforme a ideia aristotélica de ato e potência. 

 Ibn Sīnā classifica-a entre as ciências físicas ou naturais, mas não necessariamente 

materiais ou, ao menos, aquilo que entendemos por materiais76, ou seja, os seres sensíveis 

em oposição aos seres inteligíveis, porquanto a alma humana é concebida por Avicena 

como algo imaterial. Nesse sentido, convém conceitualizar “ser físico” ou “ser natural”. 

Ambos os termos são formas adjetivas dos nomes φύσις (phýsis) e natura, 

respectivamente em grego e latim, cujos sentidos são sinônimos. O termo grego significa 

“ação de fazer nascer”, “formação”, “produção” e, por extensão, “natureza”; o termo 

 
74 Não havendo uma parte sobre Economia, que o autor tratou em outras obras. 
75 ATTIE, M. “Indicações a respeito da divisão das ciências em Ibn Sina (Avicena)”, in: Revista de Estudos 

Orientais, nº6, DLO/FFLCH/USP, São Paulo, 2008, p. 33. 
76 Há autores medievais que, seguindo teses estoicas, colocavam também o espírito no âmbito do material, 

entendendo matéria não por um corpo sensível, mas como pura potencialidade; nesse sentido, a alma 

espiritual humana e os espíritos angélicos seriam, de certo modo, materiais por serem potências a serem 

atualizadas pela criação divina. Somente Deus, nessa perspectiva, seria puro espírito, por ser “ato puro” ou 

“potência ativa” (nunca passiva). Nessa discussão se encaminham, entre outros, Boaventura de Albano. 
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latino deriva do verbo nascěre, “nascer”, e significa “natureza”, “ser nascido”, “ser 

produzido”. 

 No contexto da classificação das ciências de Ibn Sīnā, os “seres naturais” são 

aqueles que vieram a existir, que se realizaram, em oposição aos conceitos mentais 

(lógicos), às abstrações numéricas (matemáticas) ou aos seres inteligíveis separados da 

matéria (metafísicas). Sendo assim, ainda que podendo ser imaterial, a alma é 

substancialmente unida à matéria como seu princípio perfectivo e operativo, podendo ser 

constatada, segundo Ibn Sīnā, a partir das operações corpóreas das naturezas vivas. Ou 

seja, ela não é percebida por si mesma, mas mediante as suas ações, ou melhor, pelas 

ações dos seres dos quais a alma é seu princípio ativo. 

 Sendo assim, Ibn Sīnā optou por discorrer acerca do conceito genérico de nafs 

(“alma”) como “princípio vital”, onde se inclui os elementos próprios da alma intelectiva 

e, portanto, do humano, num tratado da Ciência da Alma ou Psicologia, seguida do que 

se refere à especificidade vegetal, referente aos seres vegetais, ou Ciência dos Vegetais 

ou Botânica, e depois dos animais, seres sensíveis, ou a Ciência dos Animais (infra-

humanos) ou Zoologia. Desse modo, a Psicologia de Ibn Sīnā acaba por ser um estudo 

específico da alma racional, isto é, do homem naquilo que o distingue dos demais. 

 Sob esta perspectiva, a Psicologia de Ibn Sīnā se une à sua Botânica e Zoologia 

realizando um subgrupo dentro das Ciências Naturais ou Físicas referentes aos seres vivos 

e, portanto, a sua ciência biológica ou Biologia. Por um lado, Ibn Sīnā segue a 

investigação de tipo “empírico” de Aristóteles, por outro, sendo ele próprio médico, isto 

é, “cientista natural”, acaba por dar uma maior ênfase a uma percepção científica natural. 

Entretanto, qual o intuito pretendido por Ibn Sīnā (Avicena) com essa 

investigação? A ele cabe perfeitamente a imagem de Bernardo de Chartres (séc. XII) o 

qual considerava os intelectuais de sua época como anões em ombros de gigantes, isto é, 

ao apoiar-se nos ombros dos antigos podia-se ver mais longe. Digerir toda a tradição 

intelectual e, com material adquirido, poder agregar novas bases e erigir novos edifícios. 

Como disse Gilberto de Tournai: 

 

Nunca encontraremos a verdade se nos contentamos com o que já foi encontrado [...] os que 

escreveram antes de nós não são nossos senhores, mas nossos guias. A verdade está aberta a 

todos e ainda não foi possuída por inteiro.77 

 
77 LE GOFF, J. Los intelectuales en la Idade Media. Barcelona, 2008, p. 95. 
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 Ibn Sīnā faz parte desta corrente, mas de um modo inteiramente ilustre. Conta-se 

que seu discípulo Al-Jūzjānī lhe pediu que comentasse as obras de Aristóteles, pedido 

que recusou, pois preferiu escrever a sua própria obra na qual expusesse de modo 

sistemático todo o conhecimento científico e filosófico de seu tempo acrescido de suas 

próprias investigações e experiências, cujo resultado foi o Kitāb al-Šifa’78. Embora 

mantivesse um perfil aristotélico, o seu conteúdo vai muito além de reproduzir 

Aristóteles, construindo um imenso patrimônio do saber em que herda a tradição dos 

antigos de modo esquemático e o desenvolve inteligentemente. A esse respeito, ele 

expressa o seguinte na introdução que precede ao Livro da Lógica, como introdução geral 

ao Kitāb al-Šifa’: 

 

Nosso objetivo neste livro – esperamos que nos seja concedido tempo suficiente para 

terminá-lo e que a ajuda de Deus nos acompanhe para compô-lo – é registrar nele a 

quintessência dos fundamentos que verificamos nas ciências filosóficas atribuídas aos 

antigos, fundadas na especulação ordenada e comprovada, e os fundamentos descobertos 

pelas inteligências que se ajudam entre si para perceber a verdade. [...] procurei registrar nele 

uma grande parte da arte [da filosofia]. [...] Esforcei-me em ser muito breve e me esquivar 

absolutamente das repetições. [...] Nos livros dos antigos, não se encontra nada que não 

tenhamos levado em conta e não tenhamos incorporado neste nosso livro. Se não se encontrar 

no lugar em que usualmente os estabelecemos, será encontrado em outro que me pareceu 

mais conveniente.79 

 

 Isso se aplica de modo específico ao Livro da alma, porquanto ele não somente 

desenvolve toda uma doutrina fundada no tratado aristotélico, com acréscimos de sua 

própria reflexão em sua condição médica que muito contribui tornando-se uma referência 

às gerações posteriores, mas também retoma as opiniões dos antigos, discutindo-as, 

interpretando-as, criticando-as, compondo a partir de um material antigo uma nova 

síntese original e pessoal, inova na tradição. 

 Em outros termos, sua intenção é construir uma “ciência da alma”, uma 

psicologia, a qual consiste na síntese de toda a ciência psicológica anterior, ela é o ponto 

de chegada de toda uma investigação de gerações, ao mesmo tempo que se constitui numa 

fonte de reflexão para toda uma posteridade. 

 
78 Cf. ATTIE, Falsafa, p. 231. 
79 Al Shifa’, Lógica, 1, Introdução, ed. árabe, p. 9-10, citado in: ATTIE, Falsafa, p. 15. 
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 Embora Ibn Sīnā se apoiasse nas teses siríaco-arábicas de matriz aristotélico-

platônica (bizantina) e no pensamento de Al-Fārābī, o Livro da Alma apresenta traços 

originais que distingue a Psicologia de Ibn Sīnā das demais teorias então vigentes em sua 

época, os quais se sustentam em suas experiências médicas. Sendo uma “suma 

psicológica” da antiguidade que fundamenta a Psicologia medieval e moderna, não 

somente procura conceitualizar “alma”, mas demonstrar a relação desta enquanto 

princípio vital, núcleo vivificante e operativo de uma natureza viva. Sobre a importância 

do Livro da alma na história do pensamento, Attie afirma que nela Ibn Sīnā 

 

desenvolve sua doutrina que, iniciada pelos princípios aristotélicos na afirmação da alma 

como forma do corpo, termina por se aproximar de certa inspiração neoplatônica de perfil 

espiritualista. Ao longo desse trabalho, Ibn Sīnā classificou e estudou as faculdades anímicas 

e, a partir dessas relações, procurou explicar inúmeras afecções da alma como, por exemplo, 

a melancolia, a tristeza, a alegria, a raiva, entre outras, temática estudada hoje em dia pela 

psicologia moderna. Em razão desse amplo desenvolvimento, algumas vezes encontramos 

referências a Ibn Sīnā quanto à sua “psicologia” e particularmente a esse tratado que ficou 

conhecido como a “psicologia de Avicena”. O Livro da alma foi importante na história do 

pensamento, não só por seu conteúdo, mas também porque apresentava, pela primeira vez, 

uma síntese do De anima de Aristóteles, tendo causado grande impacto sobre a teologia cristã 

medieval. Muitos nomes da escolástica universitária cristã, tais como Alberto Magno, 

Rogério Bacon, Tomás de Aquino e Duns Scott, procuram referências nas obras de Ibn Sīnā, 

citam-no frequentemente e, em muitos casos, apoiam-se nele.80 

 

 Ibn Sīnā trata do conceito genérico de “alma” levando em conta os três graus 

anímicos segundo os três graus de seres vivos: vegetais, animais sensíveis e o homem 

racional. Porém, dada a complexidade do ser humano, acaba por fixar-se num estudo do 

homem a partir de seu aspecto psíquico, sem contudo, dissociar de seu aspecto orgânico, 

superando o dualismo platônico e a dualidade materialista aristotélica. 

Como cientista físico, ou seja, médico, não se fixa no homem somente em sua 

anatomia, mas observa cientificamente sua realidade psíquica como parte intrínseca do 

composto humano, mas de natureza espiritual. Sendo assim, Ibn Sīnā constitui uma base 

científica bem sólida para uma visão holística do homem em sua unidade intrínseca de 

corpo orgânico e princípio anímico espiritual. Isso foi de grande utilidade para a 

 
80 ATTIE, Falsafa, p. 242. 
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constituição de uma antropologia filosófico-teológica tanto na tradição islâmica, como na 

cristã ocidental ou latinófona.81 

Concluindo esse aporte sobre Avicena, citamos ainda uma outra importante obra 

sua, também traduzida ao latim, denominada Kitāb al-Nāyat, “Livro da Salvação”, que 

consiste num compêndio do Kitāb al- Šifa’. 

 

I.3. As traduções de Toledo 

 No início do século XI, a unidade política do califado andaluz82 se desfez, sendo 

substituído pelos chamados “reinos de taifa”. Por outro lado, o movimento expansionista 

dos cristãos norte-peninsulares provocou uma tensão bélica na região. Apesar disso, esse 

encontro paradoxalmente proporcionou uma integração cultural entre árabes e latinos. 

Nesse período, os reinos islâmicos promoviam as ciências, a cultura e as artes 

magnificamente. Mas essa situação mudou quando os almorávidas, vindos da África, 

conquistaram parte de Al-Andaluz e reintroduziram as práticas rigoristas islâmicas. Lo 

Jacono comenta sobre isso: 

 

Os novos padrões de Al-Andaluz desprezam os habitantes, visto (com um moralismo que 

ciclicamente tende a voltar ao pensamento islâmico) como totalmente indignos devido a uma 

libertina inclinação para os prazeres e as fraquezas. Fazem de Sevilha a sua capital no Al-

Andaluz, fazendo-a passar por um período de obscurantismo humilhante, sublinhado pela 

hostilidade dos almorávidas à mística e à imposição do véu às mulheres, desde sempre não 

habituadas no Al-Andaluz a usar tais paramentos, embora não se possa falar de uma medida 

sexista, pois os próprios almorávidas homens têm o hábito de andar cobertos. É 

rigorosamente sancionado beber vinho (cuja interdição no Islã é muito evasiva, um pouco à 

semelhança do que acontece no âmbito cristão com a castidade pré-matrimonial), e a música 

e a dança feminina. Motivos que, juntamente com outros, parecem mais do que suficientes 

para os muçulmanos andaluzes detestarem os seus salvadores. O contraste entre muçulmanos 

espanhóis e africanos é tal que se reflete na segurança dos distritos andaluzes, a corrupção 

atinge níveis nunca registrados e a cultura dilui-se no insuportável fanatismo almorávida.83 

 
81 Convém notar aqui que também Gregório de Nissa possuía formação médica segundo a tradição de 

Galeno. Em sua obra A criação do homem, cap. XXX, ele faz algumas considerações sobre a constituição 

a respeito do corpo humano, usando informações do De usu partium de Galeno. Outras alusões à ciência 

médica encontram-se também em A Grande Catequese, caps. VIII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXV (cf. 

GREGÓRIO DE NISSA, A criação do homem; A alma e a ressurreição; A grande catequese. São Paulo: 

Paulus, 2011). 
82 Referente a Al-Andaluz ou “Andaluzia”, nome com o qual os muçulmanos denominavam a parte da 

Península Ibérica sob domínio islâmico. Em seu período de maior extensão, somente o extremo norte 

peninsular era território hispano-cristão. 
83 LO JACONO, C. “Reinos de Taifas: os Estados muçulmanos na Península Ibérica”, in: ECO, U. Idade 

Média II: Catedrais, cavaleiros e cidades. Alfragide: Dom Quixote, 2013, p. 116. 
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 Isso levou a alguns expoentes andaluzes a acordarem com os almôades (também 

eles de origem africana), inimigos implacáveis dos almorávidas, a interferirem em Al-

Andaluz. No entanto, isso não melhorou a situação, visto que também os almôades 

possuíam uma prática islâmica um tanto “fundamentalista” em relação aos andaluzes, 

movendo perseguições aos pensadores, como Ibn Rušd (Averróis). Moveram ainda uma 

forte perseguição às minorias judaicas e cristãs andaluzas, promovendo grandes 

massacres, os quais já haviam começado ainda no norte da África onde eliminaram as 

remanescentes comunidades cristãs.84 Essa situação contribuiu em grande medida para 

fortalecer o expansionismo castelo-leonês o qual atingiu o centro peninsular com a 

conquista de Toledo, antiga capital visigótica. 

 

 

A Península Ibérica no séc. XII (imagem de domínio público) 

 

Alain De Libera, em sua clássica obra A Filosofia Medieval, faz a seguinte 

observação acerca de Toledo naqueles tempos: 

 

A partir da tomada de Toledo [séc. XI], os cristãs moçárabes e os cristãos do Norte, daí em 

diante reunidos, começaram o lento trabalho de osmose que rendeu seus frutos um século 

depois. Na segunda metade do século XII, o encontro entre uma vontade política, a do 

arcebispo francês de Toledo, Raimundo de Sauvetât, e várias gerações de tradutores 

excepcionais permitiu que os cristãos espanhóis assegurassem a rendição dos muçulmanos 

de Córdoba. Apoiada na erudição e no bilinguismo dos judeus, a empresa cultural toledana 

permitiu em algumas décadas que se assegurasse a passagem para o latim de uma parte 

notável do corpus filosófico greco-árabe.85 

 
84 Idem, p. 117. 
85 DE LIBERA, A. A Filosofia Medieval. São Paulo: Ed. Loyola, 2004, p. 346. 
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 Desde que a Península Ibérica foi ocupada pelos mouros – como então eram 

chamados os muçulmanos norte-africanos – no século VIII, Toledo foi sempre uma das 

principais cidades andaluzas na qual subsistiu uma população cristã autóctone, 

descendente dos hispano-góticos, que se aculturou segundo os costumes sociais arábicos 

– sendo, por isso,  chamados de “moçárabes” (“arabizados”) pelos hispano-cristãos norte-

peninsulares –, mantendo paralelamente as suas tradições eclesiásticas hispano-góticas.86 

Essa presença cresceu numericamente em razão da fuga de moçárabes de Sevilha 

e Córdoba, então sob domínio dos almôades, e da chegada de cristãos castelo-leoneses, 

já romanizados em suas tradições eclesiásticas, à antiga capital visigótica87. Por outro 

lado, um grande número de judeus refugiaram-se em Toledo das perseguições almôades, 

acompanhados por muitos muçulmanos andaluzes que não se adequaram ao novo padrão 

de vida dos invasores. Isso levou a um fértil encontro entre a intelectualidade das três 

culturas: arábica, judaica e latina, que foi de grande relevância para o desenvolvimento 

filosófico-científico ocidental. 

Isso se deu contemporaneamente ao grande movimento reformista capitaneado 

pela abadia borgonhesa de Cluny, que afetou todas as esferas da sociedade europeia. À 

frente de uma imensa rede de abadias beneditinas a qual se estendia por toda a Europa 

ocidental – continental e insular (Grã-Bretanha, Irlanda e Islândia) – a Abadia de Cluny 

foi capaz de promover um poderoso movimento espiritual e intelectual, particularmente 

sob o grande Abade Pedro de Montboissier (1092-1156), alcunhado de “o Venerável”88. 

 Pedro, o Venerável, considerava a Abadia de Cluny o umbilicus orbis, “o umbigo 

do mundo”, isto é, o centro espiritual da cristandade; desejando encarnar o primado da 

caridade universal, abriu-se ao diálogo com os gregos (bizantinos), os judeus e os 

“maometanos” (como então chamavam os muçulmanos), dos quais queria absorver toda 

 
86 Para maiores informações sobre esse tema, sugiro consultar a seguinte obra: ÁLVAREZ. M. R. 

Mozárabes e Mozarabías. Salamanca: Ed. Universidad Salamanca, 2003. 
87 Os cristãos hispânicos possuíam algumas tradições canônicas, litúrgicas e monásticas próprias, muitas 

vezes alcunhadas de “isidorianas”, dada a importância de Santo Isidoro de Sevilha na sua configuração, no 

período do Reino romano-bárbaro dos visigodos (daí a alcunha de “gótico”). Essas tradições foram 

conservadas pelos moçárabes como patrimônio ancestral. Os cristãos norte-peninsulares, sob influência 

cluniacense, foram sendo romanizados em seus costumes eclesiásticos, integrando-se aos costumes 

uniformizantes do restante da cristandade ocidental pelo processo de romanização em substituição das 

peculiaridades locais pelas prestigiosas tradições da Igreja de Roma e pela adoção da Regra de São Bento 

pela quase totalidade dos mosteiros ocidentais, em substituição das tradições monásticas celtas e 

marselhesas que então predominavam em todo o Ocidente. 
88 Convém aqui recordar de personalidades como Gerberto d’Aurillac (946-1003), grande erudito, monge 

cluniacense e futuro Papa Silvestre II, formado com mestres árabes em Andaluzia, foi o primeiro a cultivar 

o saber provindo do mundo islâmico em terras europeias. Foi ele quem introduziu na Europa os algarismos 

arábicos, o ábaco, a álgebra e a construir um astrolábio no Ocidente (cf. GIORDANI, M. C. História do 

mundo feudal II/2: Civilização. Petrópolis: Ed. Vozes, 1997, p. 152). 
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a produção cultural. Havendo visitado os mosteiros hispânicos e aproximando-se dos 

“mouros”, o grande Abade decidiu promover traduções tanto do Alcorão como de outras 

obras literárias e filosófico-científicas ao latim. Isso se concretizou quando, por sua 

indicação, o monge cluniacense Raymond de La Sauvetât, então bispo de Segóvia, foi 

nomeado pelo Papa Honório II (1124-1130) o segundo arcebispo-primaz de Toledo, 

sucedendo a Bernard d’Agen (1086-1124), também este monge cluniacense.89 

Sob o patrocínio do Arcebispo Raymond de La Sauvetât (1126-1151), criou-se 

um collegium de tradutores o qual, no pequeno período de 1130-1151, verteu do árabe ao 

latim um grande número de obras greco-arábicas produzidas por pensadores muçulmanos 

e judeus ou traduções arábicas de obras originais em grego, convertendo Toledo num 

grande centro de atividades intelectuais europeias do momento.90 Posteriormente, em fins 

do século XIII, durante o reinado de Alfonso X, o Sábio, houve um segundo collegium 

de tradutores em Toledo. 

Esses collegia de tradutores contaram com nomes de ilustres intelectuais, entre os 

quais destacamos: Abraão Ibn David (Avendaud), Domingos Gonzáles, Gerardo de 

Cremona, Marco de Toledo, Miguel Scoto e Germano, o Teutônico. Destes, os que nos 

interessa são os dois primeiros: Abraão Ibn David e Domingos Gonzáles, os responsáveis 

pela tradução do Liber de anima seu sextus de naturalibus (séc. XII).91 

 

I.4. O texto latino e tradução da Carta-Prefácio 

 O Liber de Anima é precedido por uma carta-dedicatória dos tradutores dirigida 

ao então patrono, o Arcebispo de Toledo, a qual exerce a função de prefácio. Ou 

poderíamos dizer isso de um outro modo: o Liber de Anima é precedido por um prefácio, 

composto sob o gênero epistolar, dirigido ao arcebispo patrono. Aliás, um misto de 

gêneros literários nada incomum na literatura greco-latina e medieval. Esta Carta-

Prefácio contém uma apresentação da obra em questão, as razões de sua realização, o 

método de tradução, o seu conteúdo. Por essa razão, ela ganha uma grande importância 

para circunstanciá-la filologicamente. 

 
89 Cf. FERNÁNDEZ, E. M. História del Cristianismo II: El mundo medieval. Madrid: Ed. Trotta, 

Universidad de Granada, 2011, p. 141-181. A fim de aprofundar o tema, cf. KRITZEK, J. Peter the 

Venerable and Islam. New Jersey, Princeton, Oriental Studies, 1964. 
90 A fim de aprofundar o assunto, cf. BURNETT, Ch. The Coherence of the Arabic-Latin Translation 

Program in Toledo in the Twelfth Century. Science in Context 14(1/2), 249–288 (2001); CARDILLAC, L. 

Toledo, séculos XII-XIII. Rio de Janeiro: Zahar, 1992. 
91 Cf. SARANYANA, J.-I. A Filosofia Medieval. Das origens Patrísticas à Escolástica Barroca. São Paulo: 

I.B.F.C. “Raimundo Lúlio”, 2006, p. 202-204; DE LIBERA, A. op. cit., p. 344-350; GILSON, É. A filosofia 

na Idade Média. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013, p. 461-478. 
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 A seguir, em sinopse, o texto latino da edição de Van Riet (p. 3-6) e nossa 

tradução. Acrescemos ao texto as divisões em parágrafos e seus respectivos títulos. 

 

§ 1- Saudação inicial 

Iohanni Reverentissimo Toletanae sedis 

Archiepiscopo et Hispaniarum Primati 

Avendeuth israelita philosophus gratum debitae 

servitutis obsequium. 

Ao Reverendíssimo Arcebispo João da Sé de 

Toledo [lit. “toledana”] e Primaz das Espanhas, 

Avendaud, filósofo israelita, grato pela 

complacência do serviço confiado. 

 

§§ 2-3- Exórdio 

Cum omnes constent ex anima et corpore, non 

omnes sic certi sunt de anima sicut de corpore. 

Quippe cum illud sensui subiaceat, ad hanc vero 

non nisi solus intellectus attingat. Unde homines 

sensibus dedit, aut animam nihil esse credunt, 

aut si forte ex motu corporis eam esse coniiciunt, 

quid vel qualis sit plerique fide tenente, sed pauci 

ratione convincunt. Indignum siquidem ut illam 

partem sui qua est sciens, homo nesciat, et id per 

quod rationalis est, ratione ipse non 

comprehendat. Quomodo enin iam se vel Deum 

poterit diligere, cum id quod in se melius est 

convincitur ignorare? Omni etenim paene 

criatura homo corpore inferior est, sed sola 

anima ceteris antecellit, in qua sui creatoris 

simulacrum expressius quam cetera gerit. 

 

 

Ainda que todos se componham de alma e corpo, 

nem todos estão seguros sobre a alma como o 

estão sobre o corpo. Porquanto este está sujeito 

ao sentido, aquela pode ser alcançada somente 

pelo intelecto. Partindo dos sentidos, ou os 

humanos creem que não existe alma, ou 

concluem, sobretudo pelo movimento do corpo, 

que ela existe; muitos têm convicção de que ela 

exista e como existe, mas poucos se convencem 

pela razão. Pois é indigno que o humano 

desconheça aquela parte de si pela qual é ciente e 

ele próprio não compreenda pela razão aquilo 

pelo qual é racional. Pois como poderá ele amar 

a si ou a Deus, quando aquilo que em si é melhor 

está convencido ignorar? Pois o humano é 

inferior pelo corpo a quase toda criatura, mas só 

a alma é superior às demais, pois nela, mais que 

nas outras, se realiza o simulacro mais expressivo 

de seu criador.

 

§ 4- Objetivo 

Quapropter iussum vestrum, Domine, de 

transferendo libro Avicennae Philosophi de 

anima, effectui mancipare curavi, ut vestro 

munere et meo labore, Latinis fieret certum, quod 

hactenus exstitit incognitum, scilicet an sit 

anima, et quid et qualis sit secundum essentiam 

et effectum, rationibus verissimis comprobatum. 

Por essa vossa vontade, senhor, da tradução do 

livro do Filósofo Avicena sobre a alma, cuidei de 

transmitir a execução que, por vosso encargo e 

meu labor, apresenta-se preciso aos latinos, o que 

até aqui subsistiu incógnito, isto é, se existe alma, 

o que e como ela é segundo a essência e o efeito 

comprovado por razões veríssimas.
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§ 5- Método de tradução 

Habetis ergo librum, nobis praecipiente et 

singula verba vulgariter proferente, et Domenico 

Archidiacono singula in latinum convertente, ex 

arabico translatum: in quo, quicquid Aristoteles 

dixit in libro suo de anima, et de sensu et sensato, 

et de intellectu et intellecto, ab auctore libri 

sciatis esse collectum; unde, postquam, volente 

Deo, hunc habetis, in hoc illos tres plenisseme 

vos habere non dubitetis. 

 

Portanto, eis o livro que traduzimos do árabe: 

enquanto eu proferia de antemão cada termo em 

língua comum, o Arcediago Domingos os 

convertia ao latim. O que quer que Aristóteles 

disse em seu livro sobre a alma, sobre a sensação 

e o [que é] sentido, sobre a intelecção e o 

inteligido, neste livro conhecereis o que está 

reunido pelo autor do mesmo. Não duvideis, 

portanto, que, no presente livro, por vontade de 

Deus, tenhais plenamente à disposição estas três 

coisas.

 

§§ 6-10- Apresentação do conteúdo: 

§ 6- Parte I 

Liber iste dividitur in quinque partes et 

unaquaeque pars in capitula sua. Prima autem 

pars continet quinque capitula. In primo 

affirmatur esse anima et definitur secundum 

quod est anima. In secundo enumerantur ea quae 

dixerunt antiqui de anima et de eius essentia. In 

tertio ostenditur anima contineri in 

praedicamento substantiae. In quarto ostenditur 

diversitas actionum animae ex diversitate 

suarum virium. In quinto enumerantur vires 

animae ponendo. 

Este livro é dividido em cinco partes e cada uma 

delas em seus capítulos. A primeira parte contém 

cinco capítulos. No primeiro, afirma-se a 

existência da alma e define-se segundo o que é a 

alma. No segundo, enumera-se aquilo que 

disseram os antigos sobre a alma e sobre sua 

essência. No terceiro, apresenta-se a alma 

pertencente à categoria da substância. No quarto, 

expõem-se a diversidade das ações da alma a 

partir da diversidade de suas potências. No 

quinto, enumeram-se as disposições das 

potências da alma.

 

§ 7- Parte II 

Secunda pars continet quinque capitula. In primo 

certificantur virtutes quae sunt propriae animae 

vegetabilis. In secundo certificantur modi 

apprehensionum quae sunt in nobis. In tertio 

agitur de sensu tangendi. In quarto, de gustu et 

olfactu. In quinto, de sensu audiendi. 

A segunda parte contém cinco capítulos. No 

primeiro, verifica-se as faculdades que são 

próprias da alma vegetal. No segundo, verifica-

se os modos de apreensão que estão em nós. No 

terceiro, trata-se do sentido do tato. No quarto, 

sobre o gosto e o olfato. No quinto, sobre o 

sentido da audição.
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§ 8- Parte III 

Pars tertia continet octo capitula. In primo 

agitur de visu. In secundo ostenditur quod radius 

non est corpus et enumerantur diversitates de 

hoc. In tertio continentur ea quae debent dici de 

hoc. In quarto considerantur setentiae dictae de 

coloribus et eorum accidentibus. In quinto 

ostenditur diversitas sententiarum de visu et 

destructio pravarum setentiarum secundum quod 

est in re. In sexto destruuntur sententiae eorum 

per ea quae dicta sunt in sententiis ipsorum. In 

septimo solvitur quaestio inducta et completur 

verbum de visibilibus inter quae et translucentia 

et tersa vel polita sunt situs diversi. In octavo 

ostenditur qualiter unum videatur duo. 

 

 

A terceira parte contém oito capítulos. No 

primeiro, trata-se da visão. No segundo, expõe-

se que a luz não é um corpo e enumeram-se as 

diversidades dela. No terceiro, contém-se aquilo 

que se diz sobre ela. No quarto, considera-se as 

opiniões ditas sobre as cores e sobre seus 

acidentes. No quinto, expõe-se as diversidades de 

opiniões sobre a visão e a desconstrução das 

opiniões errôneas conforme o que existe na coisa. 

No sexto, são desconstruídas as suas opiniões 

mediante aquilo que se disse nas opiniões dos 

mesmos. No sétimo, dissolve-se a questão 

induzida, completa-se o discurso sobre os 

visíveis entre os quais a transparência e a pureza 

ou polidez que estão situados em diversos 

lugares. No oitavo, expõe-se como uma coisa 

parece duas.

 

§ 9- Parte IV 

Pars quarta continet capitula quinque. In primo 

agitur communiter de sensibus interioribus quos 

habent animalia. In secundo agitur de actionibus 

formalis et cogitativae et de somno et de vigilia 

et de somnio fallaci et vero et aliquantulum de 

proprietate prophetandi. In tertio agitur de 

actionibus virtutis memorialis et aestimationis et 

quod actiones omnium harum virtutum fiunt 

instrumentis corporalibus. In quarto agitur de 

modis virtutum motivarum et de prophetia quae 

fit virtutibus sensibilibus. In quinto continetur id 

quod adiect Auohaueth.  

 

A quarta parte contém cinco capítulos. No 

primeiro, trata-se em geral dos sentidos internos 

que os animais possuem. No segundo, trata-se 

das ações formais e cogitativas, sobre o sono, a 

vigília, o sono falso e verdadeiro e brevemente 

sobre a propriedade da profecia. No terceiro, 

trata-se sobra as ações da faculdade da memória 

e da estimativa e qual das ações de todas essas 

faculdades consideram-se instrumentos 

corpóreos. No quarto, trata-se dos modos das 

faculdades motoras e sobre a profecia que se 

considera das faculdades dos sentidos. No 

quinto, contém aquilo que Avendaud 

acrescentou. 
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§ 10- Parte V 

Pars quinta continet capitula octo. In primo 

agitur de proprietatibus actionum et passionum 

hominis et de contemplatione et actione. In 

secundo ostenditur essentia animae rationalis 

non esse impressa in materia corporali. In tertio 

continentur duae quaestiones, quarum una est 

qualiter prosunt sensus animae humanae et 

altera affirmare quod incepit esse. In quarto 

ostenditur quod anima humana non desinit esse 

nec transit ad alia corpora. In quinto agitur de 

intelligentia agente in nostris animabus et de 

patiente ex nostris animabus. In sexto agitur de 

gradibus actionum intellectus et de altiore gradu 

eius qui est sanctus intellectus. In septimo 

enumerantur sententiae probabiles antiquorum 

de anima et eius actionibus, et an sit una et an 

multae, et certificare et stabilire veritatem rei in 

hoc. In octavo ostenditur quae sunt instrumenta 

animae. 

Quinta parte: contém oito capítulos. No primeiro, 

trata-se das propriedades das ações e paixões do 

humano e sobre a contemplação e ação. No 

segundo, expõe-se a essência da alma racional 

que não é impressa na matéria corpórea. No 

terceiro, contém duas questões, das quais uma é 

como os sentidos são úteis à alma humana e a 

outra que afirma que realiza a existência. No 

quarto, expõe-se que a alma humana não deixa de 

existir, nem transmigra a outros corpos. No 

quinto, trata-se da inteligência agente em nossas 

almas e da [inteligência] paciente procedente de 

nossas almas. No sexto, trata-se dos graus das 

ações do intelecto e sobre os seus mais altos 

graus que é o intelecto santo. No sétimo, 

enumera-se as opiniões prováveis dos antigos 

sobre a alma e suas ações, se é una ou múltipla, 

certificar e estabelecer a verdade da coisa a esse 

respeito. No oitavo, expõe-se quais são os 

instrumentos da alma. 

 

A Carta-Prefácio pode ser dividida simetricamente em dez parágrafos, sendo que 

o primeiro consta, de acordo com os modelos de composição epistolar da época, de 

destinatário e remetente, seguida de ato de gratidão ao patrono pelo trabalho confiado que 

substitui a saudação epistolar convencional. Desse modo, podemos apreender de sua 

estrutura retórica mista os seguintes elementos: 

a) Destinatário, remetente, gratidão: § 1 

b) Exórdio: §§ 2-3 

c) Objetivo: § 4 

d) Método: § 5 

e) Apresentação do conteúdo: §§ 6-10 

 

Como podemos observar, há uma simetria em duas partes iguais, cada qual com 

cinco parágrafos: a) os primeiros cinco parágrafos consistem numa introdução genérica 

ao trabalho de tradução; b) os cinco parágrafos seguintes são uma introdução específica 

à cada divisão da obra, uma apresentação de seu conteúdo. 
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I.5. O destinatário e o problema da datação 

 A Carta-Prefácio é destinada ao “Arcebispo João da Sé de Toledo e Primaz das 

Espanhas” e, mais adiante no § 4, se faz as seguintes afirmações: “por vossa vontade, 

senhor” e “por vosso encargo”, referindo-se ao mesmo. Disso eduzimos que o patrono da 

tradução do Liber de Anima seja este Arcebispo João de Toledo, não fazendo nenhuma 

alusão ao Arcebispo Raymond de La Sauvetât como incentivador da tradução. No 

entanto, não há maiores informações a respeito desse arcebispo. 

Contudo, Van Riet nos informa que, em fontes inéditas publicadas pelo então 

cônego J. R. Rivera Recio, bibliotecário-arquivista da Catedral de Toledo, contém a 

sequência dos Arcebispos de Toledo no século XII, desde a instauração da sede primacial 

pelo Papa Vítor III (1086-1087), que fora Abade do Monte Cassino, e cuja sequência 

sucessória é a seguinte: Bernardo (1086-1124), Raymond (1124-1152), João (1152-1166) 

e Cerebruno (1167-1180).92 Por esse documento, conhecemos que o Arcebispo João de 

Toledo foi o sucessor de Raymond de La Sauvetât na sede primacial espanhola. 

 Disso se conclui que o movimento de traduções teve duração maior do que 

geralmente se afirma. E isso é compreensível, visto que não se tratou de uma decisão 

pessoal de Raymond de La Sauvetât, mas de uma intenção maior promovida pelos 

monges cluniacenses. Sendo assim, podemos datar o trabalho de tradução e publicação 

do Liber de Anima entre os anos 1152-1166. Dado que o falecimento do Abade Pedro, o 

Venerável, se deu em 1156, pode-se pressupor ainda sua forte influência intelectual. 

 

I.6. A identidade dos tradutores 

 Podemos inferir da Carta-Prefácio que os responsáveis pela tradução do Liber de 

Anima são dois intelectuais: o “filósofo israelita Avendaud” e o Arcediago Domingos 

Gonzáles: “enquanto eu proferia de antemão cada termo em língua comum, o Arcediago 

Domingos os convertia ao latim” (§ 5). No entanto, salta-nos uma curiosidade: quem foi 

o autor da Carta-Prefácio, ou ao menos o seu redator? A voz é claramente de Avendaud, 

o qual parece ser o responsável pela equipe, como podemos observar, além do trecho 

citado, o seguinte: “Por essa vossa vontade, senhor, da tradução do livro do Filósofo 

Avicena sobre a alma, cuidei de transmitir a execução que, por vosso encargo e meu 

labor” (§ 4). Porém, há esta seguinte sentença: “No quinto, contém aquilo que Avendaud 

 
92 Cf. AVICENNA LATINUS, Liber de anima seu sextus de naturalibus. Louvain: Éd. Peeters, 1972, p. 

92*-95*. 
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acrescentou” (§ 9). Avendaud é aqui citado em terceira pessoa, soando a voz de um outro 

redator (Domingos Gonzáles), o latinista da equipe. 

 Se levarmos em conta o costume então vigente desde a antiguidade no qual as 

cartas eram ditadas a um escriba, o qual possuía uma certa liberdade redacional na 

composição, clarifica-nos esta questão. Resta-nos agora refletir acerca da identidade dos 

tradutores, visto que algumas questões filológicas causaram uma certa problematização. 

 Comecemos pelo latinista da equipe, Domingos Gonzáles. A forma latina de seu 

nome é Domenicus Gundissalinus, como aparece em diversos manuscritos de outras obras 

suas. Aparece, vez por outra, nos estudos em vernáculo, como Domenico Gundissalino 

ou Gonsalvi.93 Entretanto, dado que sua origem é castelo-leonesa, cuja língua materna é 

o românico castelo-leonês (espanhol antigo), deduz-se com certeza que seu nome é 

Domingos, não Domenico, esta última forma proveniente do românico itálico. Já 

Gundissalinus é a forma latina de Gonzáles, nome patronímico “filho de Gonzalo”. Nesse 

caso, segue-se as seguintes regras filológicas de tradução ao latim: GON-ZÁ-LES > 

GUN-DISSA-L-INUS, em que a involução se dá do seguinte modo: o românico passa a 

u latino; a consoante surda z [] a diss; e o sufixo patronímico -es, dado não existir em 

latim, se converte no sufixo latino -inus, que constrói adjetivos derivados de substantivos. 

Esses pormenores não são de menor importância, porquanto já causaram dúvidas acerca 

da sua identidade, hoje, felizmente, superadas.94 

 Domingos Gonzáles († 1181) era arcediago de Segóvia, então sede episcopal de 

Raymond de La Sauvetât antes de sua transferência para Toledo. Renomado por sua 

atividade intelectual filosófica, seus escritos foram de capital importância para a 

divulgação de ideias greco-judaico-arábicas, sobretudo Avicena e Avicebron (Ibn 

Gabirol). Muitos de seus conceitos possuem notáveis semelhanças com a Escola de 

Chartres e com Hugo de São Vítor. Suas obras mais importantes são De immortalitate 

animae e De processione mundi. Conta-se que, ao final de sua vida, possuía um excelente 

conhecimento do árabe o suficiente para traduzir sozinho a Metafísica de Avicena.95 

 Considerada mais enigmática foi a identidade de Avendaud, sobretudo em razão 

da pluralidade de patronímicos encontrados em diversos manuscritos: Iohannes 

Avendeuth Hispanus, Ioyannes Hispalensi, Ioyannes Limensi, Iohannes Toletanus, 

 
93 FIODORA, A.; BRUNA, J. S. “¿Gundisalvus o Dominicus Gundisalvi? Algunas observaciones sobre un 

reciente articulo de Adeline Rucquoi. In: Estudios Eclesiásticos, 76, 2001, p. 467-473. 
94 Cf. ILARI, R. Lingüistica Românica. São Paulo: Editora Ática, 2004. 
95 Cf. DE LIBERA, op. cit., p. 348; GILSON, op. cit., p. 461-477; SARANYANA, op. cit., p. 202-204. 
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Avendeuth, Avended, Avendeath, Abendana, Avendar, Johanes ibn Dâwûd96. Isso levou 

alguns a sugerirem, inclusive, que se tratava de mais de uma pessoa, enquanto outros 

aventavam ser um judeu convertido ao cristianismo e que adotara o nome de João 

Avendaud de Espanha97, talvez o próprio filósofo Abraão Ibn David (1110-1180). No 

entanto, essas hipóteses não são mais que interpretações errôneas dos manuscritos, sem 

qualquer fundamento documental e histórico. 

 No que concerne aos manuscritos do Liber de Anima, mais precisamente de sua 

Carta-Prefácio dirigida ao então Arcebispo de Toledo, o erudito Jourdain afirma que há 

somente três manuscritos mais tardios, datados de fins do século XIII e do XIV, nos quais 

aparece a denominação Iohannes para Avendaud. Esses manuscritos são: o ms. 629 da 

Biblioteca Mazarine, o ms. 463 do fundo Bodley d’Oxford e o ms. Lat. 14854 da 

Biblioteca Nacional de Paris. Em todos os outros manuscritos de fins do século XIII e do 

XIV, a denominação vem abreviada em Iohn, provocando uma leitura errônea dos 

copistas. Todos os demais manuscritos aparecem a denominação Iohanni, referindo-se ao 

então Arcebispo de Toledo98. A fim de deixar mais claro o que dissemos, dispomos o 

texto com tradução e comentário: 

 

Iohanni Reverentissimo Toletanae sedis 

Archiepiscopo et Hispaniarum Primati 

Avendeuth israelita philosophus [...] 

Ao Reverendíssimo João, Arcebispo da Sé de 

Toledo [lit. “toledana”] e Primaz das Espanhas, 

Avendaud, filósofo israelita [...]

 

 O vocábulo Iohanni está no caso dativo, isto é, exercendo a função de destinatário 

da epístola, concordando gramaticalmente com reverentissimo, archiepiscopo e primati. 

Nos três manuscritos nos quais aparece com a forma nominativa Iohannes, o vocábulo 

assume a função de sujeito-remetente da epístola, cuja tradução soaria do seguinte modo: 

 

Iohannes Reverentissimo Toletanae sedis 

Archiepiscopo et Hispaniarum Primati 

Avendeuth israelita philosophus [...] 

João, ao Reverendíssimo Arcebispo da Sé de 

Toledo [lit. “toledana”] e Primaz das Espanhas, 

Avendaud, filósofo israelita [...]

 

 Um problema retórico-estrutural desta leitura é o fato de separar o nome Iohannes 

de Avendeuth, emoldurando o nome do destinatário. Não é somente uma construção 

 
96 Cf. DE LIBERA, op. cit., p. 347. 
97 Cf. GUTTMANN, J. A Filosofia da Judaísmo. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 172-181. 
98 Cf. D’ALVERNY, M.-Th. Avicenne en Occident. Paris : J. Vrin, 1993, p. 19-43. 50ss. 
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estranha sob o ponto de vista gramatical, mas também não segue o padrão do gênero 

epistolar, indicando, segundo Jourdain, ser um erro de copista e, se compararmos com 

outros manuscritos mais antigos e considerados melhores, e levando em conta ser este um 

manuscrito mais tardio, o equívoco se demonstra evidente. 

Dado essas informações, podemos concluir que se refere a Abraão Ibn David 

(Avendaud), filósofo israelita, considerado o mais importante filósofo judeu aristotélico 

anterior a Maimônides, preparando-lhe o caminho, que viveu nesse período das traduções 

em Toledo, e a quem se atribui também outros tantos trabalhos, muitos deles realizados 

com Domingos Gonzáles. 

 

I.7. O método usado de tradução 

 Os tradutores dispõem ainda no § 5 o método usado na tradução do Liber de 

Anima: “Portanto, eis o livro que traduzimos (translatum ex) do árabe: enquanto eu 

proferia de antemão cada termo em língua comum (vulgariter), o Arcediago Domingos 

os convertia (convertentem in) ao latim”. Há, portanto, dois verbos latinos com a ideia de 

“tradução”: transfere (transferir) e convertĕre (converter), correspondendo a dois 

substantivos: translatio (transferência) e conversio (conversão). 

 No uso feito pela Carta-Prefácio, a construção apresenta claramente o seguinte 

sentido: translatio ex, “transferência a partir de uma língua (o árabe)”, e conversio in + 

acusativo (função sintática de movimento em direção a), “conversão para outra língua (o 

latim)”. Cumpre notar que se trata de transferência/conversão de cada verbum e não de 

cada nomen, portanto, de cada “termo”, “locução” (sintagma), não “palavra-vocábulo”. É 

o que se costuma chamar de tradução ad verbum ou ad litteram. Nesse modo de tradução, 

mantinha-se as estruturas retórico-sintáticas da língua de partida, sem adaptá-las à língua 

de chegada. Por essa razão, o Liber de Anima, conservou a ordenação sintática do árabe, 

não assumindo as características sintáticas do latim. 

 A escolha por esse método de tradução era intencional. Segundo uma concepção 

que remonta a Cícero e a Boécio, textos científicos, filosóficos e sagrados deveriam ser 

traduzidos “literalmente” a fim de não correr o risco de falseá-los ou alterar o seu sentido. 

Um caso emblemático era a Bíblia Vulgata, de São Jerônimo, porquanto mantinha toda a 

estrutura linguística do hebraico, aramaico e grego, afastando-se do que se considerava a 

“elegância” própria do latim literário (“clássico”).99 

 
99 A fim de aprofundar o assunto, confira: PYN, A. Exploring Translation Theories. Routledge, 2010; 

RICOEUR, P. Sur la Traduction. Bayard, 2004. 
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 Outro aspecto a se notar é acerca do advérbio vulgariter, o qual traduzimos por 

“língua comum”. Literalmente, poder-se-ia verter a “de modo comum”, “de modo 

corrente”, referindo-se ao falar coloquial de comum entendimento a ambos, visto que 

Avendaud não conhecia o latim, nem Gonzáles o árabe. Tratava-se indubitavelmente da 

língua românica local ou do romance castelo-leonês (espanhol antigo). Sendo assim, 

Avendaud lia o texto em árabe, traduzindo e pronunciando em românico, e Gonzáles, na 

sequência, vertia do românico ao latim. Por essa razão, tratava-se, em certo sentido, de 

uma tradução indireta do árabe ao latim, mediada pelo românico. Portanto, a construção 

da versão latina foi totalmente fundamentada em termos filosóficos ocidentais. 

 

I.8. O Liber de anima seu sextus de naturalibus 

Colocamo-nos ainda as seguintes questões: o que trata exatamente a obra 

traduzida e quais as intenções que moveram à sua tradução, ou qual o interesse nela? 

Comecemos a responder pela compreensão de seu próprio título: Liber de anima seu 

sextus de naturalibus, cuja tradução literal é: “Livro sobre a alma ou sexto [livro] sobre 

as [ciências] naturais”. A primeira parte é tradução do título original em árabe: كتاب النفس 

(Kitāb al-Nafs), “Livro da alma”. A segunda indica que pertence a um conjunto de livros 

sobre ciências naturais e que ele consiste no sexto. Já tratamos sobre isso ao nos 

referirmos sobre a obra de Ibn Sīnā, Kitāb al-Šifā’. No entanto, não parece que o Liber 

de Anima foi traduzido dentro de um projeto de tradução sistemática integral do Kitāb al-

Šifā’, ainda que existam traduções de outras partes do mesmo ao latim. Concluímos disso 

que sua tradução se deveu pelo interesse do Livro da alma em si mesmo ou pelo assunto 

tratado. 

 No exórdio e no objetivo, deixa-se claro que as intenções é prover a 

intelectualidade latinófona de irrefutáveis argumentos racionais a fim de demonstrar a 

existência da alma, sua natureza espiritual e suas faculdades operativas. E ainda mais, a 

Carta-Prefácio não oculta as motivações teológicas do uso das argumentações, como se 

pode notar no trecho destacado: 

 

Pois como poderá ele amar a si ou a Deus, quando aquilo que em si é melhor está convencido 

ignorar? Pois o humano é inferior pelo corpo a quase toda criatura, mas só a alma é superior 

às demais, pois nela, mais que nas outras, se realiza o simulacro mais expressivo de seu 

criador. [...] apresenta-se preciso aos latinos, o que até aqui subsistiu incógnito, isto é, se 

existe alma, o que e como ela é segundo a essência e o efeito comprovado por razões 

veríssimas. 
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 Portanto, o Liber de Anima, como diz o próprio nome, é um tratado científico 

sobre a alma na medida em que ela é entendida como um princípio definidor no qual 

reside as características elementares da natureza a qual substancia. Após haver tratado em 

outros livros dos seres corpóreos inertes ou inanimados, antes de tratar dos vegetais e dos 

animais em sua realidade natural ou em sua materialidade (no sentido de “ser potencial”), 

trata de sua realidade formal, segundo a distinção aristotélica de forma e matéria, ou seja, 

de ser determinante e ser determinável, ou melhor, na sua distinção entre ato e potência, 

isto é, no elemento que efetiva e no outro que é mera possibilidade. 

 Em outros termos, começa a tratar sobre os “seres vivos” ou “biológicos”, 

distinguindo a “ciência da alma” ou “psicológica” das ciências das substâncias vivificadas 

nos diversos graus: vegetais, animais e humanos ou as ciências botânicas e zoológicas. O 

que é próprio do humano, a racionalidade, é desenvolvida na própria ciência psicológica. 

 Sendo assim, o Liber de Anima é um tratado de Psicologia e essa nomenclatura se 

apoia nas próprias palavras de Avicena. Notemos que psicologia significa 

etimologicamente “discurso racional sobre a psique ou alma”, daí derivando “doutrina” 

ou “ciência da alma”. Mas exemplifiquemos com as palavras da própria obra: 

 

a) fieret nobis arduum ac difficile apprehendere scientiam de anima100; 

b) Ergo praeponere doctrinam scientiae de anima et postponere doctrinam de scientia corporis [...] 

Scientia enim de anima [...] nos tamen elegimus praeponere verbum de anima101; 

c) Qui autem voluit pervenire ad scientiam animae per motum102 

 

Os termos que aparecem são: scientia de anima (“ciência sobre a alma”), doctrina 

scientiae de anima (“doutrina da ciência sobre a alma”) e verbum de anima (“discurso 

sobre a alma”), traduzindo todos literalmente o termo grego ψυχολογία (psykhologuia). 

Attie frisa que esse “tratado ficou conhecido como ‘A psicologia de Avicena’”103. 

Dado que as impostações teóricas se diferenciam no período antigo-medieval do 

período moderno (mais precisamente, do século XIX), embora não haja solução de 

continuidade, fazemos uma distinção didático-terminológica entre a Psicologia antiga ou 

 
100 AVICENNA LATINUS, Liber de anima seu sextus de naturalibus. Louvain: Éd. Peeters, 1972, p. 10. 
101 Idem, p. 12-13. 
102 Idem, p. 38-39. 
103 ATTIE, M. Falsafa. A filosofia entre os árabes. São Paulo: Palas Athena, 2002, p. 242. 
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clássica e a Psicologia moderna104. Sublinhamos, por fim, que o título da obra faz uma 

clara alusão ao tratado de Aristóteles que serviu de base ao desenvolvimento da 

investigação de Avicena, o περὶ ψυχή (latinizado por De anima), significando “[Tratado] 

sobre a alma”. 

 Todo o discurso é desenvolvido discutindo criticamente as opiniões dos antigos 

pensadores, particularmente dos filósofos pré-socráticos, apoiando-se na psicologia 

aristotélica e neoplatônica e harmonizando com as ideias cosmológicas de Al-Fārābī, as 

quais procedem, por sua vez, de Ptolomeu. No entanto, Avicena não se limita à 

constatação da existência da alma e de sua conceptualização, coisa que ele faz na primeira 

parte. Fazendo a distinção entre ser e operação, além de responder sobre a essência da 

anima, em grande parte do livro trata sobre as suas faculdades perceptivas e suas relações 

fisiológicas ou localizações no órgão cerebral, ponto que consiste em seu grande 

contributo ao desenvolvimento da Psicologia. 

 Quando trata da visão, Avicena faz um sintético discurso sobre a luz (física) e 

introduz a Óptica como uma ciência relacionada com o sentido visual, transferindo, desse 

modo, a Óptica, ciência inicialmente física, à uma parte da Psicologia, porquanto 

relacionada a uma das faculdades sensoriais do ser anímico. 

 Além do mais, como consequência da substancialidade da anima, seguindo 

proposições platônicas, Avicena argumenta em favor da imaterialidade da alma racional, 

de sua natureza simples e, portanto, imortal, que sobrevive à morte do corpo; porém, 

rejeita a tese da metempsicose ou transmigração das almas. No capítulo segundo da quarta 

parte, Avicena se dedica ainda à questão do sono e dos sonhos. Pode-se dizer que Avicena 

compôs o mais completo tratado psicológico de sua época, influenciando, sobretudo, na 

formação da psicologia moderna. 

 Em suma, Avicena segue o padrão aristotélico de classificação das ciências 

filosóficas e coloca o tratado da alma exatamente no conjunto das ciências naturais por 

concebê-la como forma substancial dos seres viventes e, portanto, núcleo das ciências 

biológicas. Sendo assim, a fim de ter uma visão de conjunto, dispomos a seguir a ordem 

aristotélica seguida por Avicena das Ciências Naturais105: 

 

 
104 Sob a perspectiva da história do pensamento e da filosofia, não fazemos distinção entre a Antiguidade e 

o Medievo, porquanto os consideramos uma única época. Nesse aspecto, seguimos a opinião de G. Reale e 

D. Antiseri, Filosofia I: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 2017, p. 6-8. 
105 Cf. ATTIE, op. cit., p. 238. 



 

53 

 

1) O tratado de Física, propriamente dito; 

2) O tratado “O céu e o mundo”, de Cosmologia; 

3) O tratado “Da geração e corrupção”; 

4) O tratado da “Ações e Paixões”; 

5) Sobre os meteoros ou Meteorologia; 

6) O tratado “Sobre a Alma” ou Psicologia; 

7) O tratado das plantas ou Botânica;    Ciências biológicas 

8) O tratado sobre os animais ou Zoologia. 

 

A classificação das Ciências Filosóficas será desenvolvida adiante em momento 

mais oportuno, ao se tratar do contexto geral da obra filosófico-científica de Avicena. 

Ressaltamos ainda mais dois pontos curiosos da Carta-Prefácio no que diz 

respeito ao conteúdo da obra-tradução. Primeiramente, afirma-se claramente que nela se 

contém a doutrina de Aristóteles, mas não de Avicena: 

 

O que quer que Aristóteles disse em seu livro sobre a alma, sobre a sensação e o [que é] 

sentido, sobre a intelecção e o inteligido, neste livro conhecereis o que está reunido pelo autor 

do mesmo. Não duvideis, portanto, que, no presente livro, por vontade de Deus, tenhais 

plenamente à disposição estas três coisas. 

 

Seu intuito era buscar na obra de Avicena as ideias de Aristóteles acerca dos três 

seguintes pontos: a) sobre a alma em si; b) sobre a operação sensitiva e seus objetos; c) 

sobre a operação intelectiva e seus objetos. E isso tudo conforme a “vontade de Deus”, 

mais uma vez suas motivações teológicas. No entanto, sabemos que Avicena, embora 

tenha se fiado do pensamento aristotélico, deu o seu próprio contributo, com elementos 

platônicos. Portanto, transmite-se um aristotelismo não puro aos intelectuais latinos, aliás, 

mediado pelos intelectuais sírio-bizantinos, como já frisamos anteriormente. 

Por fim, nos parágrafos §§ 6-10 há uma síntese do que será tratado no decorrer do 

Liber de Anima. Chama-nos atenção o Capítulo V do Livro IV no qual se diz o seguinte: 

“No quinto, contém aquilo que Avendaud acrescentou”. Aqui fica nítido o quanto os 

antigos eram mais livres em relação às obras de outros. Quando acham conveniente, 

fazem alterações, acréscimos e exclusões, de acordo com as necessidades e interesses. 

Aqui fica a indicação para uma pesquisa ulterior: o enxerto de Avendaud na obra de 

Avicena, ou seja, a sua contribuição. 
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Concluímos assim esta breve contextualização histórico-filológica do Liber de 

Anima. De tudo quanto foi dito, julgamos importante ressaltar que sua argumentação é 

totalmente embasada por uma reflexão racional, filosófica, a partir da confluência de 

elementos do pensamento aristotélico e platônico, desenvolvidos ao longo do período 

tardo-antigo. No entanto, convém recordarmos, que esse pensamento foi cultivado e 

“filtrado”, por assim dizer, por duas culturas monoteístas, ditas “abraâmicas”: o 

cristianismo de expressão greco-oriental, que se fundiu com a civilização greco-romana; 

a civilização arábico-islâmica, em muitos aspectos derivada da primeira; e o cristianismo 

ocidental latinófono. 

Isso é de fundamental importância para a compreensão histórica do pensamento 

do Liber de Anima, porquanto serviu de arcabouço não para uma mera reflexão filosófica, 

puramente racional, que tende à discussão e ao desenvolvimento, mas para uma 

argumentação a fim de demonstrar uma concepção teológica, cujos princípios são comuns 

aos dois sistemas: o cristianismo e o islamismo, ambos fundados no que creem ser 

revelação divina e, no entanto, buscando demonstrá-la racionalmente segundo conceitos 

filosófico-científicos. 

Sendo assim, passemos agora ao núcleo do presente estudo, que consiste na 

tradução e análise dos excertos escolhidos do Liber de Anima, conforme mencionamos 

na introdução, dispondo de modo sinótico o texto latino com a nossa tradução, 

intercalando com comentários explicativos. 
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CAPÍTULO II 

Tradução e Comentários analíticos 

 

II.1. A Introdução de Avicena ao Liber de Anima 

 A introdução do Liber de Anima denúncia sua pertença a uma obra maior, isto é, 

ao Kitāb al-Šifa’, porquanto procura contextualizá-lo no conjunto orgânico da obra. Para 

tanto, procura recapitular o conteúdo da matéria tratada, delimitando o tema abordado e 

indicando o método aplicado. Portanto, iniciemos o estudo a partir da Introdução do Liber 

de Anima, a partir do trecho inicial a seguir:106 

 

Iam explevimus in primo libro verbum de his 

quae sunt communia naturalibus; cui 

consequenter adiunximus librum secundum, que 

est de cognotione corporum et formarum et 

primorum motuum in mundo naturae, et 

certificavimus dispositiones corporum quae non 

corrumpuntur et eorum quae corrumpuntur. Post 

hunc autem ordinavimus tractatum de 

generatione et corruptione et de earum subiectis. 

Deinde annexuimus verbum de actionibus 

primarum qualitatum et earum passionibus et de 

complexionibus quae generantur ex eis. 

Remansecerat autem ut post haec loqueremur de 

rebus generatis ; sed quia res congelatae et 

insensibiles et quae non habent motum 

voluntarium sunt priores et aptiores generari ex 

elementis, ideo locuti fuimus de eis in libro 

quinto. 

Portanto, no primeiro livro, concluímos o 

discurso acerca daquilo que é comum às 

[ciências] naturais; na sequência, acrescemos o 

segundo livro, que trata do conhecimento dos 

corpos, das formas, dos primeiros movimentos 

no mundo da natureza; certificamos também as 

disposições quer dos corpos não corruptíveis, 

quer dos corruptíveis. Em seguida, compomos o 

tratado da geração e corrupção e do assunto* 

delas [ciências]. Seguimos com o discurso sobre 

as ações das primeiras qualidades e de suas 

paixões e sobre as combinações geradas a partir 

delas. Restara ainda discorrermos sobre os seres 

gerados; entretanto, como os seres coalhados107 e 

insensíveis e os que não possuem movimento 

voluntário são anteriores e mais aptos a serem 

gerados a partir dos elementos, discorremos 

sobre eles no quinto livro. 

 

 Os cinco primeiros livros que antecedem o Liber de Anima correspondem 

exatamente aos tratados aristotélicos codificados por Andrônico de Rodes (fl. séc. I a.C.) 

referentes ao primeiro tratado das ciências naturais – as quais hoje denominamos de 

Filosofia da Natureza – e que antecede ao de Psicologia, isto é, o de Cosmologia, a saber: 

 
106 AVICENNA LATINUS, Liber de anima seu sextus de naturalibus. Louvain: Éd. Peeters, 1972, p. 9-10. 
107 “Seres coalhados”, o mesmo que “concebidos”. Na antiguidade, a medicina imaginava a formação do 

embrião a partir do sangue menstrual coalhado pelo sêmen. Daí a expressão idiomática. 
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1) o tratado de Física propriamente dita; 2) o tratado sobre O céu e o mundo; 3) o de 

Geração e Corrupção; 4) o d’As Ações e Paixões; 5) os Meteorológicos (corpos e 

fenômenos celestes).108 

A Cosmologia trata, portanto, do mundo material ou corpóreo109, partindo das 

observações mais gerais dos corpos, a fim de chegar à definição da essência dos mesmos 

manifestadas por essas propriedades, entre outras, o movimento ou sua capacidade de 

mudança e transformação e, portanto, sua condição de ser móvel. Segue-se então o 

segundo tratado da Filosofia da Natureza, dedicada aos seres vivos (ou biológicos):110  

 

Post haec autem remansit de scientia naturali ut 

consideraremos de rebus vegetabilibus et 

animalibus: sed quia vegetabilia et sensibilia 

sunt ea quorum essentiae constituuntur ex forma 

quae est anima, et ex materia quae est corpus et 

membra, sed cognitio quae melior habetur ex his 

est illa quae habetur de forma eorum, ideo 

eligimus prius loqui de anima. 

Além disso, desta ciência natural, faltou-nos 

considerar sobre os seres vegetais e animais; 

porém, dado que os seres vegetais e sensíveis são 

aqueles cujas essências se constituem a partir da 

forma, que é a alma, e da matéria, que são o corpo 

e os membros, o conhecimento que melhor se 

tem deles é aquele que se tem de sua forma, 

portanto escolhemos discorrer primeiramente 

sobre a alma. 

 

Há aqui a distinção de duas classes de seres111: res vegetabiles (seres vegetais) e 

res animales (seres animais), estes últimos também denominados sensibilia (seres 

sensíveis). O que distingue esses dois tipos de seres? Partamos dos termos adjetivos 

vegetabilis* e animalis* que os especifica. O primeiro, vegetabilis, constrói-se a partir do 

radical verbal veget- e do sufixo -bilis que constrói adjetivos com o sentido de “aptidão”, 

“possibilidade”. A raiz verbal veg(et)- possui o sentido de “excitar”, “arder”, 

“vivificar”.112 Sendo assim, vegetabilis possui o sentido genérico de “aquilo que é capaz 

de excitar-se, arder, vivificar” e, por extensão, “desenvolver-se”, “crescer”. Portanto, o 

 
108 Cf. ATTIE Fº, M. Falsafa. A filosofia entre os árabes. São Paulo: Palas Athena, 2002, p. 238; 

JAPIASSÚ, H. e MARCONDES, D. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, verbete: 

“Andrônico de Rodes”; LUCE, J. V. Curso de Filosofia Grega. Do séc. VI a. C. ao séc. III d.C.. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994, p. 115. 
109 BETTENCOURT, E. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Escola “Mater Ecclesiae”, 2000, p. 52. 
110 Avicenna, op. cit., p. 10. 
111 No latim, os adjetivos, quando são prepostos ao substantivo, tem o sentido qualificativo; quando são 

pospostos ao substantivo, tem o sentido classificativo, usual sobretudo na linguagem científica. 
112 Cf. BLAISE, A. Lexicon latinitatis Medii Aevi. Turnholti: Brepols, 1975, verbete: “vegetabilis”; 

ALMEIDA, A. R. Dicionário Latim-Português. Porto: Porto Editora, 2008, verbete: “vegeto”; “vegeo”; 

ERNOUT, A.; MEILLET, A. Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine, Histoiredes Mots. 

Klincksieck, 1979. 
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res vegetabilis (ser vegetal) é aquele que se distingue dos seres inanimados por sua 

capacidade, virtualidade, de desenvolver-se por si mesmo. 

O segundo, animalis*, é a forma adjetiva de anima, o sufixo -alis constrói 

adjetivos com sentido de relação, “relativo a anima”. Desse modo, seu sentido é “aquilo 

que respira”, “que está vivo”113. Portanto, o res animalis é o “ser que respira”, o “ser que 

vive”, mas num grau superior aos vegetais, os quais não respiram, ao menos assim se 

concebia naquela época. Há ainda o adjetivo sensibilia*, forma adjetiva de sensus, “ação 

de sentir”, “faculdade de sentir”, “sensação”, “sensibilidade”. O res sensibilis é o “ser 

capaz de sentir”. É um outro modo de se referir ao res animalis. 

 Avicena professa a teoria aristotélica hilemorfista* que afirma ser a essência* ou 

substância* dos seres uma composição de forma* e matéria*, isto é, de um princípio 

determinante e um princípio informe, indefinido ou indeterminado, subjacente a todos os 

seres naturais, apto a receber uma configuração ou uma identidade imagética. No 

referente aos seres vegetais e animais (ou sensíveis), a conformação se dá pela união 

substancial de uma anima e de um corpo constituído de membros, em outras palavras, de 

um “princípio vital” e de um “corpo orgânico”. 

 Segundo Avicena, o melhor conhecimento que se tem dos seres vegetais e dos 

seres animais, ou seja, daquilo que eles são (sua essência*), se obtém a partir de sua 

forma, isto é, daquilo que lhes determina enquanto tais (pois a essência* de um ser está 

em seu determinante). Sendo assim, na sequência das ciências naturais, ele tratará da 

anima, enquanto configuradora dos seres vegetais e animais, mas de maneira genérica e 

não específica, como afirma a seguir:114  

 

Noluimus autem interrumpere tractatum de 

anima, loquendo scilicet prius de anima 

vegetabili et vegetalibus, et postea de anima 

sensibili et de sensibilibus, et deinde de anima 

humana et de hominibus. Non enim sic 

disposueramus: si enim hanc interruptionem 

faceramus, fieret nobis arduum ac difficile 

apprehendere scientiam de anima, ideo quod 

eius partes connectuntur sibi ipsis inter se. 

 
113 Cf. ALMEIDA, A. R. Dicionário Latim-Português. Porto: Porto Editora, 2008, verbete: “animalis”; 

GRIMAL, P. Gramatica latina. São Paulo: Edusp, 1986, p. 86. 
114 AVICENNA, op. cit., p. 10-11. 

Não queremos que o tratado sobre a alma seja 

descontínuo, discorrendo primeiro sobre a alma 

vegetal e os vegetais, depois sobre a alma 

sensível e sobre os [seres] sensíveis e, por fim, 

sobre a alma humana e sobre os humanos, pois 

não o dispusemos assim. Pois, se fizéssemos 

desse modo descontínuo, a apreensão da ciência 

da alma nos seria árduo e difícil, porque suas 

partes se conectam mutuamente entre si. 
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 Não é intenção de Avicena tratar separadamente cada espécie de alma (junto com 

o ser que ela vivifica), porquanto, segundo ele, dificultaria a apreensão do conceito 

genérico de anima. Embora considere intrínseca a conexão da alma com seu composto 

orgânico, ele julga que o estudo em separado não facilitaria na abstração da essência da 

anima segundo o que ela é em si mesma, independentemente da variação em espécie. 

 Nesse trecho, Avicena antecipa o número de espécies de animae existentes, 

apontando precisamente três: a “alma vegetal”, a “alma sensível” e a “alma humana”. 

Não é sem razão que a versão latina opta por nomear anima sensibilis, “alma sensível”, 

evitando não somente a redundância anima animalis, mas também o inconveniente de 

excluir os viventes não-sensíveis (vegetais) da classe dos seres dotados de um “princípio 

vital” (anima), como, aliás, já fizera na passagem anterior na qual substitui por sensibilia 

o animalibus da frase precedente. E continua:115  

  

Sed quia vegetabile convenit cum animali in 

anima quae habet affectionem vegetandi et 

nutriendi et generandi, quamvis sine dubio 

differat ab eo in viribus animalibus quae sunt 

propriae generum eius et deinde appropriantur 

speciebus eius, ideo quod possibile est nobis 

loqui de eo quod pertinet ad animam 

vegetabilem, hoc est scilicet id in quo convenit 

cum animali: non enim adeo precipimus 

differentias specificas huius intentionis generalis 

in vegetabilibus. 

Mas, porque o [ser] vegetal se une ao [ser] animal 

na alma a qual possui aptidão de crescer, nutrir e 

gerar, ainda que indubitavelmente se diferencie 

dele nas forças anímicas que são próprias de seus 

gêneros e ainda são apropriadas às suas espécies, 

porque nos é possível discorrer sobre aquilo que 

pertence à alma vegetal, isto é, certamente aquilo 

que é comum com a animal, pois até aqui não 

percebemos as suas diferenças específicas pelas 

intenções gerais nos vegetais. 

 

 Portanto, aqui está a distinção entre a ciência dos seres meramente corpóreos 

(Cosmologia), que trata das propriedades gerais dos corpos (quantidade, extensão e 

qualidades sensíveis) e a ciência dos seres psíquicos ou anímicos (Psicologia) ou 

simplesmente “vivos”, genericamente falando, cujas propriedades distintivas básicas são 

nutrição, crescimento e geração116. Até então, não se menciona as propriedades 

específicas que distinguem os seres vegetais e animais entre si e que caracterizam cada 

uma delas em si mesmas. E continua:117 

 
115 Ibidem. 
116 Acrescemos ainda a propriedade da “irritabilidade”, ou seja, a capacidade de reagir de modo útil ao seu 

organismo quando provocada por estímulos externos, como restaurando partes lesadas do organismo ou 

funções prejudicadas, produção de anticorpos em combate a um agente externo nocivo etc. 
117 AVICENNA, op. cit., p. 11-12. 
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Et quandoquidem sic est, tractatus huius partis 

non est potius dicendus tractatus de vegetalibus 

quam de animalibus, quia comparatio animalium 

ad hanc animam eadem est quae comparatio 

vegetabilium; similiter etiam est dispositio 

animae animalis ad comparationem hominis et 

ceterorum animalium. Nos enim non intendimus 

loqui hic de anima animali et vegetabili nisi 

secundum hoc in quo conveniunt: non enim 

scimus proprium nisi postquam sciverimus 

commune, nec multum curamus de differentiis 

substantialibus uniuscuiusque animae cuiusque 

vegetabilis et cuiusque animalis. 

Sendo assim, não é preferível que este tratado se 

refira aos vegetais em detrimento dos animais, 

visto que a relação dos animais com a alma é a 

mesma que ocorre com os vegetais; o mesmo 

sucede em relação a alma animal em comparação 

com a [alma] humana e a dos outros animais. Pois 

não é nossa intenção discorrer aqui sobre a alma 

animal e vegetal senão naquilo que são comuns; 

pois, não conhecemos o que é próprio [de cada 

um] sem antes conhecermos o que é comum [a 

eles]; nem cuidamos das múltiplas diferenças 

substanciais de cada alma quer sejam elas 

vegetais, quer animais. 

 

 Avicena recorda que a relação existente entre os vegetais, animais e humanos com 

suas respectivas animae é a mesma e, por isso, não faria sentido compor um tratado 

específico da anima vegetal em detrimento da animal (ou um tratado de cada qual em 

separado), pois sua intenção é versar sobre aquilo que há de comum nos vários tipos de 

anima, porquanto ele julga que não se pode conhecer o que é de próprio e específico, nem 

o que há de múltiplo em consequência das diferenças substanciais de cada tipo de anima, 

se não conhecer antes aquilo que lhes são comuns ou genérico. Segue-se:118  

 

Fuit ergo commodius loqui de anima in uno 

libro; deinde, si potuerimus loqui de vegetalibus 

et de animalibus verba propria, faciemus. Quod 

autem plus poterimus facere de hoc, pendebit ex 

corporibus eorum et ex proprietatibus suarum 

affectionum corporalium. Ergo praeponere 

doctrinam scientiae de anima et postponere 

doctrinam de scientia corporis est via liberior et 

notior ad sciendum quam praeponere doctrinam 

de corpore et postponere doctrinam sciendi 

animam. Scientia enim de anima maius 

adminiculum corporis ad cognoscendum 

dispositiones animales, quamvis unumquodque 

eorum adminiculum est ad alterum;  

Portanto, discorreremos sobre a alma em um 

único livro. Se depois nos for possível discorrer 

sobre os vegetais e sobre os animais, faremos 

discursos específicos. O que mais poderemos 

fazer a respeito disso, dependerá dos corpos deles 

e das propriedades de suas aptidões corporais. 

Portanto, antecipar a doutrina da ciência da alma 

e pospor a doutrina da ciência do corpo é a via 

mais livre e mais clara para o conhecimento do 

que antecipar a doutrina do corpo e pospor a 

doutrina da ciência da alma. Pois, a ciência 

acerca da alma serve de apoio à do corpo, ao 

conhecimento das disposições animais, ainda que 

cada uma delas seja apoio para a outra; 

 

 
118 Idem, p. 12-13. 
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non enim necesse est semper alterum 

extremorum praeponere; nos tamen elegimus 

praeponere verbum de anima propter 

excusationem quam monstravimus. Si quis autem 

voluerit mutare hunc ordinem, faciat: nos enim 

non calumniabimur illum. 

pois não é necessário sempre antecipar algum dos 

extremos; nós também escolhemos antecipar o 

discurso sobre a alma em razão da alegação já 

indicada. Se acaso alguém quiser mudar esta 

ordem, que o faça. Pois não temos a menor 

pretensão de colocar qualquer obstáculo a isso. 

 

 Partindo da noção hilemorfista*, Avicena constrói uma ordem didática no estudo 

dos seres vivos iniciando por um tratado acerca da forma*, isto é, da anima, enquanto 

elemento essencial do ser vivo, seguido por tratados subsequentes acerca da matéria* dos 

mesmos seres vivos. Acerca do primeiro tratado, o qual denominamos aqui de Psicologia, 

como já dito, Avicena procura oferecer uma conceitualização geral sobre a anima, naquilo 

que há de comum entre as diversas espécies e que as identificam como tais. Aquilo que é 

específico de cada espécie de ser vivo, ou seja, vegetais e animais sensíveis, serão 

abordados em tratados ulteriores referentes aos vegetais e animais. Tais tratados serão as 

bases da construção das modernas disciplinas de Botânica e Zoologia.119 

 Na sequência, Avicena indica a sequência dos tratados que se seguiram ao Liber 

de Anima: 120 

 

Et hic est sextus liber, cui annectemus septimum 

qui est de tractatu dispositionum vegetabilium. 

Post hunc sequetur liber octavus in quo 

tractabitur de dispositionibus animalium, et ibi 

perficietur scientia naturalis. Deinde 

consequenter adiiciemus scientias disciplinales 

distinctas in quattuor libris. Post haec autem 

omnia sequetur liber de scientia divina, deinde 

annectemus aliquid de scientia de moribus, et ibi 

perficietur hic totus noster liber. 

Portanto, eis aqui o sexto livro, ao qual 

acrescemos o sétimo, que trata sobre as 

disposições dos vegetais. Segue-se, então, o 

oitavo livro que trata das disposições dos 

animais, perfazendo-se, assim, a Ciência Natural. 

Na sequência, adicionamos as distintas ciências 

disciplinares [matemáticas] em quatro livros. Por 

fim, segue-se o livro da Ciência Divina, ao qual 

acrescemos algo sobre a Ciência Moral e, então, 

perfazemos todo o nosso livro. 

 

 Portanto, feitas essas considerações referentes ao conteúdo do sexto livro que ora 

é introduzido e que versa sobre a anima, Avicena indica, na sequência, a composição dos 

próximos tratados: sobre os vegetais e sobre os animais, respectivamente o sétimo e o 

 
119 Em relação ao homem, não há um tratado específico de “antropologia”, porquanto sua realidade corpórea 

é similar aos animais, sendo que particularidades corpóreas eram então tratadas pela Medicina. Enquanto 

ao caráter anímico, as especificidades humanas são abordadas por Avicena no próprio tratado de Psicologia. 
120 AVICENNA, op. cit., p. 13. 
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oitavo livros das Ciências Naturais (Filosofia da Natureza), que concluirão a parte da obra 

referente às mesmas. Na sequência, seguir-se-ão os quatro livros referentes às “ciências 

disciplinares”, isto é, às Ciências Matemáticas121. Tratam-se das ciências do quadrivium, 

como, então, eram conhecidas no Ocidente latino: Aritmética, Geometria, Música e 

Astronomia.122 

 Por fim, conclui-se a obra pelo tratado que o autor denomina de “Ciência 

Divina”123, expressão que consiste numa versão livre do termo grego θεολογία 

(theología), “discurso racional de deus”, e que, na tradição aristotélica ocidental, é 

referente ao que mais tarde (séc. XIV) foi conhecida por Metafísica.124 O Livro da Ciência 

Divina se conclui com alguns tratados sobre Ética, cujo coroamento é a Política, inspirado 

no pensamento platônico (e adaptado ao mundo islâmico por Al-Fārābī em sua obra A 

Cidade Excelente125, uma das fontes de Ibn Sīnā). 

 

II.2. Discussão sobre a definição de anima 

 Nos textos seletos do Livro I, referente aos capítulos I, II e III do mesmo, 

procuramos eduzir os elementos do pensamento de Avicena que servem de material para 

a construção de uma definição do conceito de anima. Estruturamos este tópico em três 

divisões (ou subtópicos) que correspondem a cada um dos três capítulos investigados. O 

primeiro procura responder a questão de como demonstrar a existência da anima, já que 

ela não é evidente por si mediante a percepção sensível, sendo necessário deduzir sua 

existência a partir de seus efeitos operacionais. No segundo, elenca-se uma série de 

opiniões dos antigos pensadores sobre a anima e o juízo crítico de Avicena sobre as 

 
121 O termo “matemática” deriva do adjetivo grego μαϑηματική (mathēmatikḗ) supondo o substantivo 

“ciência”, “filosofia”. Ele deriva, por sua vez, do substantivo μάϑημα (máthēma), “estudo”, “ciência”, 

“conhecimento”; daí a sua tradução ao latim pelos termos doctrinalis e disciplinalis, respectivamente 

formas adjetivas de doctrina, “ensino”, “ciência”, e disciplina, “educação”, “ciência”, “conhecimentos”. 
122 As ciências do trivium (Gramática, Retórica e Dialética) e do quadrivium formavam as sete artes liberais 

que consistiam na educação fundamental durante o Medievo (latino, bizantino e arábico) para depois partir 

aos estudos superiores (Filosofia, Teologia, Direito e Medicina). Faz-se notar que os estudos de Gramática 

variavam: na Europa, o latim; em Bizâncio, o grego e o latim em menor escala; no Islã, o árabe. Quanto ao 

Direito, era próprio das escolas bizantinas, sendo introduzido na Europa somente no século XI, na 

Universidade de Bologna, e sua base era o Código de Justiniano. No Islã, a Charia (a lei islâmica) ocupava 

essa função. Note-se, ainda, que o kalām, a interpretação corânica (baseada na metodologia da escola 

filosófico-teológica cristã antioquena), assume a função dos estudos teológicos no mundo islâmico. 
123 Em tradução latina, Liber de Philosophia Prima sive Scientia Divina. 
124 Aliás, o termo Metafísica passou a ser a denominação usual desta ciência filosófica em fins do séc. XIII-

XIV exatamente em função da referida obra aviceniana que, entre os intelectuais europeus do século XIII, 

ficou conhecida como Metafísica de Avicena, em analogia aos textos de Aristóteles. No séc. XVII, passou 

a ser denominada Ontologia, “ciência dos seres existentes e do que eles são em si”, ou ainda “dos entes”. 
125 Cf. AL-FĀRĀBĪ, Livro das opiniões dos habitantes da Cidade Excelente (tradução e notas por Miguel 

Attie Filho). São Paulo: Attie Editora, 2018). 
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mesmas. No terceiro, estabelece-se uma discussão referente à substancialidade da anima, 

ou seja, procura-se argumentar de que ela consiste numa substância real. Sendo assim, 

sigamos com a investigação. 

 

a) Acerca da existência e da essência da anima 

O primeiro capítulo vem intitulado do seguinte modo: In quo affirmatur esse 

anima et definitur secundum quod est anima, cuja tradução literal é: “No qual afirma-se 

existir a alma e define-se segundo o que é alma”. Neste capítulo, Avicena argumenta 

sobre a existência da alma num corpo orgânico vivo deduzindo isso de alguns sinais 

procedentes dela na operação (ou natureza) do ser vivente. Fundando-se nas conclusões 

obtidas, ele estabelece uma primeira definição do que seja anima. Passemos, então, às 

palavras de Avicena:126 

 

Dicemus igitur quia, quod primum debemus 

considerare de his, hoc est scilicet affirmare esse 

huius quod vocatur anima, et deinde loquemur de 

eo quod sequitur hoc. Et dicemus quod nos 

videmus corpora quaedam quae non nutriuntur 

nec augmentantur nec generant; et videmus alia 

corpora quae nutriuntur et augmentantur et 

generant sibi similia, sed non habent hoc ex sua 

corporeitate; restat ergo ut sit in essentia eorum 

principium huius praeter corporeitatem. 

Portanto, exporemos primeiramente o que se 

deve considerar sobre isto, ou seja, na afirmação 

daquilo que é chamado “alma”, e depois 

discorrer sobre o que se segue a isso. Exporemos 

também o que observamos em alguns corpos – os 

que não se nutrem, nem crescem, nem geram – e 

o que observamos em outros corpos que se 

nutrem, crescem e geram semelhantes a si, mas 

não tem isso a partir de sua corporeidade; assim, 

resta que exista na essência deles o princípio 

desse além da corporeidade. 

 

 Avicena inicia sua exposição partindo do princípio de haver um conceito comum 

de anima e o juízo referente a isso. Portanto, qual a afirmação que se faz a partir da 

questão: quid sit anima, o que é anima? E qual as consequências dessa indagação (entre 

os pensadores). Segue-se a isso o resultado de suas observações na distinção entre dois 

conjuntos de corpos (ou, mais precisamente, de seres corpóreos): a) os que não se nutrem, 

nem crescem, nem geram; b) os que se nutrem, crescem e geram outros semelhantes a si. 

 Essa observação conduz à conclusão de haver algo que distinga o segundo grupo, 

potencializando-o a realizar operações que vão além do meramente corpóreo. Daí se 

 
126 AVICENNA, op. cit., p. 14. 
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levanta uma segunda questão: qual é o princípio de atividade desses corpos, ou ainda, 

qual a sua essência? (ou, o que eles são?). Segue Avicena:127 

 

Et id a quo emanant istae affectiones dicitur 

anima, et omnino quicquid est principium 

emanandi a se affectiones quae non sunt unius 

modi et sunt voluntariae, imponimus ei nomen 

“anima”. Et hoc nomen est nomen huius rei non 

ex eius essentia, nec ex praedicamento [...] in 

quo continebitur postea; nunc autem non 

affirmamus nisi esse rei quae est principium eius 

quod praediximus, et affirmamus esse rei ex hoc 

quod habet aliquod accidens. Oportet autem ut, 

per hoc accidens quod habet, accedamus ad 

certificandum eius essentiam et ad 

cognoscendum quid sit. Fortassis enim iam 

didicimus quod id quod movetur motorem habet, 

nec tamem propter hoc scimus essentiam huius 

motoris quid sit. 

Também aquilo do qual emanam essas aptidões 

se diz “alma” e tudo aquilo que geralmente é 

princípio de emanação a partir de si, as aptidões 

que não são de um único modo e são voluntárias, 

lhes impomos o nome “alma”. E é este o nome 

deste ser, não a partir de sua essência, nem a 

partir do predicamento [...] no qual se conterá 

depois; agora, porém, não afirmamos senão o ser 

daquilo que é seu princípio como dissemos antes 

e afirmamos o ser daquilo a partir do que possui 

algum acidente. Mas, convém que, por este 

acidente que possui, aproximemo-nos da certeza 

de sua essência e do conhecimento do que é. Pois, 

talvez, já aprendemos que aquilo que é movido 

possui um motor, nem por isso conhecemos qual 

é a essência desse motor. 

 

 Avicena faz duas afirmações importantes: a) é chamado anima aquilo do qual se 

derivam as operações mencionadas anteriormente (nutrição, crescimento, geração) em 

relação à segunda categoria de seres corpóreos mencionada; e b) é chamado anima, de 

modo geral, aquilo que é princípio de qualquer operação voluntária. E acrescenta que esta 

denominação não o define de modo essencial ou atributivo, isto é, não é relativo a um 

traço intrínseco ou extrínseco. 

 Avicena prossegue com a afirmação da existência desse “algo” que é o princípio 

operativo do referido segundo grupo de seres corpóreos e mediante o qual lhes é possível 

a posse de algum acidente*, isto é, de uma ocorrência atributiva. E é mediante essa 

ocorrência atributiva (esse acidente) que se é possível atingir o que, de fato, esse “algo” 

é, ou seja, atingir o conhecimento de sua essência* (pois, pode-se deduzir o que uma coisa 

é pela natureza de sua operação). E recorda, ainda, que todo ser movido possui um 

 
127 Ibidem. 
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motor128, um agente do movimento, o que não significa necessariamente que do 

conhecimento do ser movido pode-se conhecer a essência* desse motor. E segue:129 

 

Dicemus igitur quod, postquam haec in quibus 

videmus esse animam sunt corpora, et non 

perficitur esse eorum secundum quod sunt 

vegetabilia vel animalia nisi propter existientiam 

huius rei in illis, tunc haec res pars est in 

constituitione eorum.  

 

Portanto, dizemos que, depois disto no qual 

vemos existir a alma, são corpos, não se conclui 

a existência deles segundo o que são, vegetais ou 

animais, a não ser por causa da subsistência deste 

ser neles; então, este ser é parte na constituição 

deles.

 A partir do momento no qual se tem a percepção dos corpos que se movem por si 

próprios, em oposição aos não-moventes, e, a partir disso, se conclui a subsistência de um 

princípio motor neles, a anima, segue-se que é esta mesma anima a causa determinante 

destes corpos, realizando-os concretamente em corpos vegetais ou animais. Daí resulta 

que a anima é a parte constituinte dos corpos que se movem, isto é, aquele “algo” que 

estabelece a essência* de um organismo vivente. E ainda:130 

 

Partes autem constituitiones, sicut alias didicisti, 

duae sunt: una pars est id unde res est id quod 

est in actu, altera vero pars est id unde res est id 

quod est in potentia, quod est illi sicut subiectum.  

Assim, as partes constituintes, como outras que 

aprendestes, são duas: uma parte é aquilo no qual 

o ser é aquilo que é em ato; outra parte é aquilo 

no qual o ser é aquilo que é em potência, que é 

para ela como substrato. 

 

 Sendo assim, os corpos orgânicos se compõem de duas partes: a) aquilo que possui 

em si a ação de tornar algo efetivo, real; b) o substrato*, apto a efetivar-se ou que possui 

em si a capacidade de vir a ser efetivado ou realizado pelo primeiro constituinte. Em 

outras palavras, retoma a tese hilemorfista*, ou seja, que todo composto orgânico é 

formado essencialmente de dois elementos fundamentais: um agente determinante (a 

alma) e um substrato (a matéria) a ser determinado pelo primeiro. Na sequência:131 

 

Si autem fuerit anima ut pars secunda, sine dubio 

autem corpus est de genere illius partis, tunc non 

constituetur animale vel vegetabile nec  

 
128 Convém recordar aqui que o sufixo latino -tor forma substantivos a partir de verbos indicando um agente. 
129 AVICENNA, op. cit., p. 16. 
130 Idem, p. 16-17. 
131 Idem, p. 17. 

Porém, se a alma fosse como a segunda parte – 

pois, sem dúvida, o corpo é do gênero daquela 

parte –, então, não haveria composição animal ou 
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ex corpore nec ex anima. Ergo opus erit alio 

constituinte quod sit principium in effectu eius 

quod diximus, et ipsum est hoc de quo loquimur. 

vegetal, nem a partir do corpo, nem da alma. 

Portanto, seria obra por outro constituinte que 

fosse seu princípio em efeito como dissemos; 

mas é a respeito dele que estamos discursando. 

 

 Avicena continua afirmando que, se a anima fosse o elemento potencial a ser 

determinado, como indubitavelmente o é o corpo, não haveria, então, qualquer 

possibilidade de se estabelecer um composto orgânico, quer vegetal, quer animal, pois, 

os dois elementos, o corpóreo e o anímico, não exerceriam a ação determinante, 

porquanto eles próprios estariam na situação de serem determinados. Sendo assim, dever-

se-ia buscar outro princípio que fosse o ato determinante da coisa substanciada. Contudo, 

acrescenta claramente que esse princípio ativo consiste na própria anima, ela própria o 

assunto que é tratado na obra em questão. Segue-se:132 

 

➢ A anima como forma do corpo 

Sed oportet ut sit anima id propter quod 

vegetabile et animale est in effectu vegetabile et 

animale. Si autem illud feurit corpus etiam, sit 

corpus cuius forma etiam sit sicut diximus. Si 

autem fuerit corpus cum forma, tamen ipsum non 

est principium ex hoc quod est corpus, sed erit 

principium propter illam formam, et emanatio 

illarum dispositionum erit ab essentia illius 

formae, quamvis mediante hoc corpore, scilicet 

ipsa forma erit primum principium et erit prima 

actio eius mediante hoc corpore, et erit hoc 

corpus pars corporis animalis, sed erit prima 

pars id unde pendet illud principium, et non erit 

ipsum secundum hoc quod est corpus, nisi tantum 

aliquid de tota collectione subiecti. Constat ergo 

qud essentia animae non est corpus, sed est pars 

animalis aut vegetalis, quae est ei forma aut 

quasi forma aut quasi perfectio. 

Mas convém que a alma seja aquilo em razão do 

qual o vegetal e o animal é, em efeito, vegetal e 

animal. Porém, se aquilo também fosse corpo, 

seria corpo cuja forma ainda seria assim como 

dissemos. Entretanto, se fosse corpo com forma, 

também o mesmo não é princípio a partir daquilo 

que é corpo, mas será princípio por causa daquela 

forma e será emanação daquelas disposições 

desde a essência daquela forma, embora 

mediante este corpo; seguramente a mesma 

forma será o primeiro princípio e será a primeira 

ação mediante este corpo e será este corpo parte 

do corpo animal, mas será primeira parte aquilo 

do qual depende aquele princípio e não será o 

mesmo segundo isto que é corpo, senão somente 

algo a partir de toda reunião do substrato. 

Portanto, consta que a essência do animal não é 

corpo, mas é a parte animal ou vegetal, que é a 

sua forma, ou como forma, ou como perfeição. 

 

 
132 Idem, p. 17-18. 
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Sendo assim, Avicena afirma que a anima é, de fato, o elemento fundamental que 

efetiva os seres vegetais e animais naquilo que eles são. E se a anima fosse corpo, também 

ela estaria dotada de uma forma substancial, e ainda assim seria a forma do ser que ela 

determina. Entretanto, não seria a anima forma em si mesma do corpo vegetal e animal, 

mas seria forma mediante a sua forma, ou melhor, por meio dela, da anima, a forma (desta 

última) seria o princípio determinante que efetiva o ser vegetal e animal e o princípio de 

suas operações. Desse modo, a anima, enquanto ser corpóreo, seria parte do corpo que 

sua forma determina mediante ela própria, não se identificando com o mesmo, a não ser 

na reunião de todas as partes do ser substanciado. Portanto, a anima é onde reside a 

essência do animal ou do vegetal, ou seja, nela está a definição daquilo que o animal ou 

o vegetal é, não consistindo num ser corpóreo dotado, por sua vez, de uma forma, mas, 

antes, ela própria, a anima, é a forma, aliás, como sublinha Avicena, tanto é forma, como 

a sua perfeição. Segue-se:133 

 

Dicemus igitur nunc quod anima potest dici vis, 

comparatione affectionum quae emanant ab ea; 

similiter etiam potest dici vis ex alio intelecto, 

comparatione scilicet formarum sensibilium et 

intelligibilium quas recipit. Et potest dici etiam 

forma, comparatine materae in qua existit, ex 

quibus utrisque constituitur substantia 

vegetabilis aut animalis. Potest etiam dici 

perfectio, hac comparatione scilicet quod 

perficitur genus per illam et habet esse species 

per illam, sive sit de superioribus speciebus, sive 

de inferioribus. Natura etenim generis 

imperfecta est et indeterminata, nisi perficiat 

eam natura differentiae simplicis aut non 

simplicis adiunctae illi; cum autem adveniet illi, 

constituetur species. Differentia enim est 

perfectio speciei ex hoc quod est species; 

unaquaeque autem species non habet 

differentiam simplicem (iam scisti hoc), et non 

habent eam nisi species quarum essentiae sunt 

compositae ex forma et matéria; 

Logo, podemos dizer que a alma é um poder, em 

relação às aptidões que emanam dela. 

Semelhantemente, pode se dizer um poder em 

outro sentido, isto é, em relação às formas 

sensíveis e inteligíveis que recebe. E pode dizer-

se, ainda, forma, em relação à matéria na qual 

existe, a partir das quais uma e outra são 

constituídas substâncias vegetais ou animais. 

Também pode se dizer perfeição, isto é, em 

relação ao aperfeiçoamento do gênero por ela e, 

por ela, a espécie possui o ser, quer seja de 

espécies superiores, quer inferiores. E assim a 

natureza do gênero é imperfeita e indeterminada, 

a não ser que a natureza da diferença simples ou 

não simples a ela acrescida a aperfeiçoe; mas, 

quando a atinge, constitui-se a espécie. Pois, a 

diferença é a perfeição da espécie a partir do que 

é a espécie; entretanto, cada uma das espécies 

não possui diferença simples (já sabes isto), e não 

a possuem a não ser as espécies das quais são 

essências compostas a partir da forma e matéria; 

 

 
133 Idem, p. 18-19. 
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forma vero in illis est differentia simplex eius 

quod constitutur ex illa. 

de fato, a forma é neles a sua diferença simples 

que se constitui a partir dela. 

 

Avicena diz que a anima pode ser entendida como: a) um poder*; b) uma forma*; 

c) uma perfeição*. Ela é entendida como um poder*, isto é, como um princípio operativo 

ou aquilo que efetiva uma natureza operante; pode ser entendida, inclusive, como um 

princípio de intelecção (intelectivo) por ser o princípio receptivo das formas sensíveis e 

inteligíveis de uma natureza inteligente. A anima é entendida como uma forma quando 

relacionada à matéria na qual existe, e aqui entende-se por matéria um corpo orgânico 

qualquer, de natureza vegetal ou animal, cuja essência ou natureza própria (sua 

determinação ou realidade efetiva) a possui pela anima. É entendida, ainda, por perfeição, 

porquanto leva o gênero, ainda indeterminado ou de determinação imperfeita, à sua plena 

realização, dando plena existência à espécie; esta consiste numa realidade composta, isto 

é, numa composição de matéria e forma, sendo que a anima, enquanto forma, especifica 

a matéria dentro de um gênero de seres, ou seja, a aperfeiçoa. E continua dizendo:134 

 

Deide dicimus quod omnis forma est perfectio, 

sed non omnis perfectio forma: magister enim 

fabricandi perfectio est civitatis et carpentarius 

lignorum perfectio est navis, nec tamen sunt 

formae civitatis vel navis. Et cuiuscumque 

perfectionis est essentia per se separata, ipsa 

certe non est forma materiae nec in matéria: 

forma etenim quae est in matéria, est forma 

impressa in illa et existens per illam, si 

consenserint ut perfectio speciei forma vocetur 

speciei. Sed iam consenserunt in hoc, ut haec res, 

scilicet anima, comparatione materiae sit forma, 

comparatione vero totius collectionis sit finis et 

perfectio, et co]mparatione movendi, principium 

efficiens et vis movens. 

Em seguida, dissemos que toda forma é 

perfeição, mas nem toda perfeição é forma: pois, 

o arquiteto é a perfeição da cidade e o carpinteiro 

é a perfeição da embarcação, porém, não são 

formas da cidade ou da embarcação. A essência 

é, por si, separada de toda a perfeição; ela 

certamente não é a forma da matéria, nem na 

matéria; pois, a forma que está na matéria é a 

forma impressa nela e subsistente por ela; a não 

ser que aceitassem chamar de forma da espécie a 

perfeição da espécie. No entanto, já aceitaram 

isto, ou seja, que a alma, em relação à matéria, é 

forma; em relação a todo o conjunto, é fim e 

perfeição; em relação à moção, é princípio 

eficiente e poder movente. 

 

 Avicena distingue forma e perfeição; a primeira, como algo intrínseco ao ser; a 

segunda, como algo extrínseco. Ambas consideradas perfeição do ser, mas a perfeição 

não se reduz à forma. Ele exemplifica com o arquiteto e o carpinteiro. Cada um é a 

 
134 Idem, p. 19-20. 
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perfeição de suas obras: a cidade e a embarcação, respectivamente, porquanto levam suas 

produções à plena realização. Imprimem nelas as suas respectivas formas sem, contudo, 

se identificarem com elas. Por outro lado, a forma é a perfeição da matéria, dá-lhe uma 

determinação, mas é inerente ao ser. 

 A ideia de essência* não se confunde com a de perfeição e nem de forma, quer 

seja forma da matéria ou na matéria; essa distinção se refere à forma impressa na matéria 

e que subsiste por ela, por exemplo, um bloco de mármore esculpido por Michelangelo 

na forma de um Davi, e a forma na matéria, como a alma racional, que não se identifica 

com o corpo que anima, embora lhe seja o fator determinante. Caso houvesse essa 

confusão de ideias entre essência, perfeição e forma, segue o autor, deveria, então, 

admitir-se que a forma da espécie é a perfeição da espécie, ou seja, que aquilo que 

determina os indivíduos de uma espécie é idêntico àquilo que lhe dá o pleno acabamento. 

 Contudo, admite-se que a anima exerça as três funções: a) de forma em relação à 

matéria (corpórea), pois ela determina a matéria informe (ou prima) em corpo orgânico 

de um vivente; b) de perfeição em relação ao conjunto, isto é, ao corpo orgânico, 

conduzindo-o à plena realização de suas potencialidades; c) e de poder movente ou 

princípio eficiente em relação ao movimento e operação. Segue-se:135 

 

Et quandoquidem sic est, tunc forma significat 

comparationem ad rem remotissimam ab 

essentia substantiae quae habet esse per illam, et 

ad rem propter quam substantia habet esse quod 

ipsa est et alia quae propter ipsam est in 

potentia, et ad rem cui non comparantur 

actiones, quae est matéria: anima enim forma est 

ex respectu hoc scilicet quod habet esse in 

matéria; perfectio autem significat 

comparationem ad rem perfectam ex qua 

emanant actiones, quia perfectio est respectu 

speciei. Clarum est igitur quod, cum in doctrina 

de anima dicimus quod ipsa est perfectio, hoc 

plus significat eius intellectum et etiam hoc plus 

comprehendit omnes species animae undique, et 

hoc necesse est animae separatae a matéria. 

Sendo assim, forma indica a relação: a) a algo 

muito distante da essência da substância que 

possui existência por ela; b) a algo em razão da 

qual a substância possui o ser que ela é e, 

segundo, que, em razão dela, está em potência; c) 

a algo ao qual não se relaciona às ações; trata-se 

da matéria. Pois, a alma é forma no sentido de 

possuir existência na matéria; porém, perfeição 

indica a relação de algo perfeito a partir da qual 

emanam as ações, porque a perfeição refere-se a 

espécie. Logo, está claro que, quando dissemos, 

na doutrina da alma, ser ela perfeição, refere-se 

sobretudo ao seu intelecto e, ainda, compreende-

se melhor todas as espécies de alma sob todos os 

aspectos e isto é necessário à alma separada da 

matéria. 

 

 
135 Idem, p. 20-21. 
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Avicena define a forma em uma relação de oposição (oposição relativa) à matéria 

sob três aspectos: a) a matéria como aquilo que se distingue da “essência da substância” 

– e aqui se entende por substância* aquilo que é distinto de seus atributos contingentes 

ou acidentais e por essência aquilo que o ser ou substância é – e que realiza concretamente 

o ser; b) a matéria enquanto elemento que dá suporte (substrato) ao ser da substância e 

que está apta a receber uma determinação; c) a matéria como algo distinto daquilo que é 

a fonte das operações da substância. 

Portanto, Avicena conclui que a alma é forma porquanto possui seu ser na matéria, 

ou seja, ela é forma vegetal e animal enquanto é fator de determinação da matéria e, nesse 

sentido, não existe separada dela, não há forma vegetal ou animal subsistente sem a 

matéria, sendo-lhe inerente. 

Quanto a perfeição, Avicena a identifica com o princípio operativo e, nesse 

sentido, a alma está além da matéria, referindo-se à inteligência, ou intelecção, isto é, à 

operação de apreensão de seres metassensíveis, porquanto as faculdades sensoriais não 

realizam algo além da matéria, o que não ocorre com o intelecto que possui uma operação 

abstrativa em relação à matéria. E, ainda, aquilo que aperfeiçoa algo é separado desse 

algo, pois lhe acrescenta elementos que ele não possui em si mesmo e é isso, segundo o 

autor, que estabelece a espécie. Nesse sentido, a “alma intelectiva”, a anima rationalis, 

realiza uma espécie dentro do gênero dos seres anímicos. Segue-se:136 

 

➢ A anima como perfeição do corpo 

Unde, si dixerimus etiam quod anima est 

perfectio, hoc multo melius est quam si dixerimus 

vim aut virtutem vel potentiam. Ea autem quae 

adveniunt ex anima, quaedam sunt 

quemadmodum motus, et quaedam sunt 

quemadmodum sentire et apprehendere: 

apprehendere autem habet non ex hoc quod 

habet in potentia principium efficiendi, sed 

principium recipeiendi; movere autem habet non 

ex hoc quod habet in potentia principium 

recipiendi, sed principium agendi, nec debet 

unum magis sibi attribui quam aliud, idest ut 

magis sit potentia unius quam alterius: 

 
136 Idem, p. 21-22. 

Daí, ainda se disséssemos que a alma é perfeição, 

isso seria muito melhor do que se disséssemos 

poder, virtude* ou potência. Além disso, aquilo 

que provêm da alma, alguns são, por exemplo, 

movimento; outros, sensação e apreensão; ora, [a 

alma] não possui apreensão a partir do que 

possui, em potência, princípio de eficiência, mas 

princípio de recepção; mas também, [a alma] não 

possui moção a partir disto que possui, em 

potência, princípio de recepção, mas princípio de 

ação; julgo que não se deve um mais a si que a 

outro, isto é, que mais seja potência de um que de 

outro; 
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nam si, cum dicitur potentia, volunt significare 

utumque, heabebit hoc tunc ex aequivocatione 

nominis; si autem, cum dicitur potentia, voluerint 

significare unum tantum et non aliud, accidet id 

quod diximus; item etiam significatio huius 

nominis “potentia” non comprehendit absolute 

essentiam animae ex hoc quod est anima, nisi ex 

una tantum parte et non ex alia; iam autem 

declaravimus in libris logicis quod hoc non est 

conveniens nec retum. 

pois, se, enquanto se diz potência, querem 

significar um e outro, terá isso então a partir do 

equívoco do nome; porém, se quando se diz 

potência, querem significar somente um e não 

outro, ocorre aquilo que dissemos; também o 

mesmo significado desse nome “potência” não 

compreende absolutamente a essência da alma a 

partir disso que é a alma, senão  a partir somente 

de uma parte e não a partir de outra; porém, já 

declaramos nos livros lógicos137 que isto não é 

conveniente nem correto. 

 

Avicena comenta que seria preferível considerar a anima uma perfeição em vez 

de poder*, virtude* ou potência. E segue dizendo que a anima é fonte para o movimento 

(poder), para a sensação (virtude) e para a apreensão (potência). Por isso, não se reduz a 

nenhum deles, sendo ela o ato que aperfeiçoa a substância possuir todas essas atribuições. 

Ele exemplifica ao afirmar que não é mediante o princípio de eficiência, isto é, pela fonte 

de atividade ou causa de ação, que a anima possui potencialmente o ato de apreensão, 

mas sim, mediante o princípio de recepção, ou a receptiva, isto é, o ato de receptividade. 

Do mesmo modo, completa Avicena, não é mediante o princípio receptivo que a anima 

possui potencialmente a moção, ou seja, o ato motivo, mas pelo princípio de atividade. 

 Em ambos os casos, diz que é potência, isto é, aptidão de ter suas virtualidades a 

serem atualizadas e, todavia, não se confundem entre si, são totalmente distintas uma da 

outra, embora recebam a mesma denominação. São capacidades distintas da anima de 

realizar ou receber algo. Entretanto, não se identificam com a essência da anima, mas, 

segundo Avicena, com uma parte dela, isto é, um aspecto anímico. Entretanto, ele declara 

que já afirmara no Livro de Lógica que essa compreensão não é correta. E acrescenta:138 

 

Cum autem dixerimus quod anima est perfectio, 

comprehendetur uterque intellectus, quia anima 

ex potentia qua perficitur in animalia, 

comprehensio rei est perfectio, et ex potentia ex 

qua emanant affectiones etiam est perfectio; 

 
137 Isto é, nos tratados de Lógica. 

Quando dissemos que a alma é uma perfeição, 

compreende-se os dois sentidos, porque a 

compreensão da alma a partir da potência que é 

aperfeiçoada nos animais é perfeição e, a partir 

da potência da qual emanam as aptidões, também 

é perfeição; 

138 Ibidem. 
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anima etiam separata est perfectio, et anima 

quae nondum est separata est perfectio. 

porém, a alma separada é perfeição e a alma que 

ainda não está separada é perfeição. 

 

Avicena completa o pensamento ao afirmar que a anima consiste numa perfeição 

do animal em ambos os casos, ou seja, nela, encontram-se tanto o seu princípio eficiente 

ou ativo, como o seu princípio perceptivo, ambos entendidos como perfeição; que, por 

anima, entende-se o princípio perfectivo do animal e, nela, encontra-se também seu 

princípio operativo, que consiste, como já dito, numa perfeição. E acrescenta que a anima 

é uma perfeição do vivente, quer ela seja substancialmente separada, quer não. Segue-

se:139 

 

➢ A anima como substância 

Ex hoc autem quod nos vocamus eam 

perfectionem nondum intelligitur adhuc an sit 

substantia, an non sit substantia. Sensus enim 

perfectionis, hic est scilicet id propter cuius esse 

fit animal in actu animal et vegetabile in effectu 

vegetabile. Ex hoc autem nondum intelligitur an 

sit substantia an non. 

Portanto, aquilo que chamamos de perfeição, não 

entendemos ainda se é uma substância ou não. 

Pois, o sentido de perfeição é seguramente aquilo 

em razão do qual o ser animal se torna animal em 

ato e o vegetal, em vegetal em efeito. Porém, a 

partir do que foi dito, não é suficiente para se 

entender se é ou não uma substância.

 

 Avicena levanta agora uma questão: aquilo que se entende por perfeição consiste 

ou não numa substância? Ou seja, a perfeição é uma realidade subsistente ou algo que se 

acrescenta à maneira de acidente*? Ela existe em si mesma separada da realidade que 

aperfeiçoa, ou sua existência é simultânea ao ser que aperfeiçoa? 

 A perfeição, conforme conclui ele, consiste naquilo que faz do ser animal e do ser 

vegetal ser animal ou vegetal em ato, efetivando-os, isto é, realiza a ideia ou essência* de 

animal e vegetal, dando a eles existência. Disto, contudo, não se pode conhecer se, de 

fato, a perfeição consiste ou não numa substância*. Segue-se:140 

 

Dicimus igitur nos non dubitare hanc rem non 

esse substantiam ex intellectu quo materia est 

substantia, nec etiam ex eo intellectu quo 

compositum est substantia, sed an sit substantia  

Portanto, dizemos não duvidar não ser este ser 

substância a partir da intelecção pela qual a 

matéria é substância, nem também a partir da 

intelecção pela qual o composto é substância, 

 

 
139 Idem, p. 22-23. 
140 Idem, p. 23. 
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ex intellectu formae, hoc videndum est. Si quis 

autem dixerit quod: “cum ego dico animam 

substantiam, scilicet formam, non ex intellectu 

qui sit generalior quam forma hoc dico, sede ex 

intellectu quo substantia idem est quod forma” - 

hoc enim iam multi ex eis dixerunt -. Non est hic 

locus considerandi nec diversitas ullo modo, 

quia intellectus hic quo anima dicitur esse 

substantia, idem est quam quod est forma; immo, 

hoc quod dicitur forma esse substantia, idem est 

quam quod forma est forma vel affectio, sicut 

homo est homo aut carnalis, sed hoc vanum est. 

mas se é substância a partir da intelecção da 

forma, deve-se verificar. Porém, se alguém 

disser: “quando eu digo que a alma é substância, 

isto é, forma, não digo isso a partir da intelecção 

do que seja mais genérico que a forma”, pois isso 

muitos deles já disseram. Não é este o momento 

de considerar, nem a diversidade de algum modo, 

porque a intelecção aqui pela qual se diz que a 

alma é substância, o mesmo se diz do que é 

forma; pelo contrário, isso que se diz forma é 

substância; o mesmo se diz que a forma é forma 

ou aptidão, assim como o homem é homem ou 

carnal, mas isso é vão. 

 

Avicena aqui coloca em que sentido a anima, enquanto perfeição, seja substância. 

Ele deixa claro que ela não pode ser substância no mesmo sentido que se entende por 

substância* a matéria*, da qual algo é formado, ou o composto (matéria* e forma*) que 

realiza algo. Antes, se pode ser considerada substância em relação a forma. 

Segundo Avicena, muitos já afirmaram que a anima é substância no que se refere 

a sua condição de forma, não dando a esse termo um sentido mais genérico, mas propondo 

uma equivalência entre os conceitos de forma e substância e aplicando-os na anima. 

Entretanto, ele não considera oportuno discutir essa proposição de alguns pensadores, 

visto que consideram categoricamente ser a forma uma substância; e compara ainda tal 

afirmação como dizer que uma forma é uma forma ou aptidão e que o homem é humano 

e carnal, isto é, uma falsa definição por tautologia. Segue-se:141 

 

Si autem dicitur forma id quod non est in subiecto 

ullo modo, scilicet quod non hebet existere ullo 

modo in eo quod appelavimus subiectum, tunc 

non erit omnis perfectio substantia. Multae enim 

ex perfectionibus sunt in subiecto sine dubio, 

quamvis illae multae, comparatione compositi et 

ex hoc quod sunt in illo, non sunt in subiecto, 

quia hoc quod sunt pars ipsius non prohibet eas 

esse in subiecto, 

 
141 Idem, p. 23-24. 

Porém, se é dito forma aquilo que não está de 

modo algum no substrato, isto é, que não possui 

de modo algum a subsistência naquilo que 

chamamos substrato, então nenhuma perfeição 

será uma substância. Porém, muitas das 

perfeições estão, sem dúvida, no substrato; 

embora, muitas não estão no substrato em relação 

ao composto e pelo que são nele, porque o que 

são parte dele, não as impede de estar no 

substrato, 
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nec, ex hoc quod sunt in illo non sicut aliquid in 

subiecto, sunt substantia, sicut putavit aliquis 

illorum. Non enim est substantia quod ex aliqua 

comparatione non est in subiecto, ita ut illud, ex 

hoc quod non est in hac re ut in subiecto, sit 

substantia, quia non est substantia nisi cum in 

nullo fuerit ut in subiecto. Et hic intellectus non 

prohibet illud esse in aliquo sicut quod est non in 

subiecto, quia non habet hoc ex omnibus 

comparationibus; cum autem comparatum fuerit 

ad aliquid in quo est non ut aliquid est in 

subiecto, tunc est substantia, et cum comparatur 

ad aliud, est accidens. 

nem são substância pelo que são nele, nem algo 

no substrato, como julgaram alguns deles. Pois, 

não é substância o que não está no substrato por 

alguma relação, como aquilo é substância por 

isto que não está nessa coisa como no substrato, 

porque não é substância, a não ser enquanto em 

nenhum estará como no substrato. Esse sentido 

não obsta aquilo existir em algo, como o que está 

não no substrato, porque não tem isso por todas 

as relações; pois, enquanto for relacionada a algo 

no qual está não como algo está no substrato, 

então é substância, e enquanto se relaciona a 

outro, é acidente. 

 

Nesta sequência, Avicena demonstra a inconsistência da afirmação de alguns 

pensadores ao declarar a relação intrínseca entre forma* e substrato*, no sentido de 

aquela subsistir na condição de ser o fator determinante do substrato, isto é, sua perfeição; 

e ainda, que as perfeições estão no substrato, porém, na condição de sua relação com o 

composto (forma e substrato) e, portanto, sua relação direta com a forma e não com o 

substrato, o que não as impede de estar no substrato, visto que aquilo que as perfeições 

são em si mesmas é parte do composto. Aquilo que as perfeições são em si mesmas não 

se identifica com a coisa subsistente no substrato e, portanto, não podem, por essa razão, 

serem entendidas necessariamente como substâncias, como, segundo o autor, alguns já o 

fizeram. E continua afirmando que não pode ser considerada substância* qualquer coisa 

que, mesmo possuindo uma relação com o composto, não esteja no substrato, porquanto 

sua relação com o ser não é algo que lhe seja inerente, mas acidental, ou seja, um 

acidente* ou qualidade contingente. E segue-se:142 

 

Et est etiam respectu sui ipsius in se quia, cum 

aliquid attenderis per se et consideratum fuerit in 

seipso, et non inveneris ei subiectum aliquo 

modo, erit in se substantia; si autem inveneris 

accidens quod est in aliquo non ut in subiecto, 

postquam inveneris illud in aliquo ad modum 

essendi in subiecto, in se accidens est.  

 
142 Idem, p. 25. 

E é também em relação ao que o ser é em si 

mesmo que, enquanto atentares a algo por si e for 

considerado em si mesmo e não encontrares nele 

o substrato, de algum modo, será em si 

substância; porém, se encontrares o acidente que 

está em algo não como no substrato, após 

encontrares aquilo em algo ao modo de 

existência no substrato, em si é acidente. 
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Non enim necesse est ut, cum non fuerit accidens 

in aliquo sit substantia in illo. Possibile enim est 

ut aliquid sit in aliquo nec ut accidens nec ut 

substantia, sicut possibile est ut aliquid non sit in 

aliquo nec ut multa nec ut unum, quod tamem in 

se aut est unum aut est multa; substantiale autem 

et substantia non est unum nec accidens ex 

intellectu accidentalis quod est in Isagogis, est 

accidens quod est in Categoriis: iam autem hoc 

declaravimus in doctrina artis logicae. 

 

Pois, não é necessário que, enquanto não for 

acidente em algo, seja substância naquilo. Pois, é 

possível que algo esteja em algo não como 

acidente, nem como substância; assim como é 

possível que algo não esteja em algo nem como 

múltiplo, nem como uno, que, todavia, em si ou 

é uno ou é múltiplo; porém, substancial e 

substância não é uno nem acidente a partir do que 

se entende por acidental como está no Isagoge é 

o acidente como está nas Categorias: porém, já 

declaramos isto na doutrina da arte lógica. 

 

 Logo no início desse parágrafo há a expressão latina sui ipsius in se cuja tradução 

é “de si próprio em si”, e que traduzimos “ao que o ser é em si mesmo”. Essa expressão 

e similares são de capital importância na linguagem filosófica medieval, pois carrega em 

si o sentido que pouco a pouco foi sendo expresso pelo vocábulo essentia. Sendo assim, 

numa tradução mais livre, a proposição et est etiam respectu sui ipsius in se poderia ser 

traduzida do seguinte modo: “e é também em relação à essência”, identificando, desse 

modo, essência* e substância*.143 

Desse modo, Avicena distingue os três elementos: a substância*, o acidente*, o 

substrato*. A substância consiste “em algo” que existe por si mesmo, ou que subsiste, 

isto é, a essência*, e é distinto do substrato* (matéria*). É algo que se mantém 

permanente e serve de suporte em relação à suas qualidades e estados mutáveis; o acidente 

se refere precisamente às qualidades e estados mutáveis que ocorrem na substância e lhe 

dão o modo de existência no substrato, do qual também o acidente se distingue, e que é o 

suporte potencial ou material da substância para sua realização. Este pode ser uno ou 

múltiplo em si mesmo, ainda que não exerça, por assim dizer, essa função na composição. 

Por fim, a distinção entre acidente e acidental, substância e substancial, Avicena não entra 

em maiores detalhes, porquanto, como afirmou, já discorreu sobre o assunto nos tratados 

referente às Artes Lógicas. 

Na sequência, as palavras de Avicena:144 

 

 
143 Por sinal, uma relação já amplamente discutida na Antiguidade helênica entre uma certa sinonímia de 

οὐσια e ὑπόστασις (confira o glossário: essência* e substância*). 
144 Idem, p. 25-26. 
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Ergo manifestum est quod ab anima non 

removebitur accidentalitas propter hoc quod in 

composito est sicut pars, sed oportet ut in se sit 

ut non in subiecto ullo modo; iam autem scisti 

quid est subiectum; ergo si omnis anima habet 

esse non in subiecto, et omnis anima est 

substantia. Si autem aliqua anima fuerit existens 

per se et unaquaeque aliarum fuerit in materia 

non ut in subiecto, tunc omnis anima est 

substantia. Si autem fuerit aliqua anima existens 

in subiecto, quamvis cum hoc etiam sit pars 

composit, tunc est accidens, et hoc totum est 

perfectio. Unde nondum declaratum est nobis 

utrum anima sit substantia an non substantia, ex 

hoc quod ponimus eam esse perfectionem. 

Enarravit igitur qui putavit hoc sufficere ad eam 

esse substantiam sicut ad esse formam. 

Portanto, é manifesto que, pela alma, não se 

removerá a acidentalidade já que, no composto, 

existe como parte, mas convém que em si exista 

como não no substrato por algum modo; já, 

porém, sabes o que é o substrato; logo, se toda 

alma tem o ser, não [o tem] no substrato; e toda 

alma é substância. Porém, se alguma alma for 

subsistente por si e cada uma delas estiver na 

matéria não como no substrato, então toda alma 

é substância. Porém, se for alguma alma 

subsistente no substrato, então com isso também 

é parte composta, então é acidente, e isso tudo é 

perfeição. Donde ainda não é declarado a nós se 

a alma é substância ou se não é substância, a 

partir disso que dissemos que é perfeição. 

Portanto, explicou o que julgou que isso é 

suficiente a ela ser substância assim como para 

ser forma. 

 

 Supondo que o leitor já esteja esclarecido a respeito do que é substrato, de que a 

acidentalidade não é anulada pela presença da alma no composto do ser vivo por ser ela 

uma parte da composição e, ainda, que a acidentalidade subsista não necessariamente no 

substrato (porquanto ela possa subsistir na substância), segue concluindo que a alma é 

algo que subsiste essencialmente por si mesma e não depende do substrato, nem está na 

matéria como algo que subsista a partir do substrato; sendo assim, consiste a alma numa 

substância. Do contrário, se a subsistência da alma dependesse do substrato, então, ela 

seria um acidente e todo o composto, uma perfeição. Nesse caso, do que se entende por 

perfeição, não deixa claro se a alma é ou não substância. Entretanto, do que foi explanado 

anteriormente, já se esclareceu que a alma é uma substância e uma forma. Segue-se:145 

 

Dicemus igitur quod, cum nos scierimus animam 

esse perfectionem, quacunque declaratione aut 

differentia designaverimus perfectinem, non 

dicemus nos tamen adhuc propter hoc scire 

animam quid sit, sed sciemus eam secundum hoc 

quod est anima. 

 
145 Idem, p. 26. 

Portanto, dizemos que, enquanto sabemos que a 

alma é perfeição – por cada declaração ou 

diferença designávamos perfeição – todavia, 

ainda não dizemos, em razão disso, saber o que a 

alma de fato é, mas conhecemo-la segundo isso 

que é a alma. 
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Hoc enim nomen anima non est inditum ei ex sua 

substantia, sede ex hoc quod regit corpora et 

refertur ad illa, et idcirco recipitur corpus in sui 

definitione, exempli gratia, sicut opus accipiatur 

in definitione opificis, quamvis non accipiatur in 

definitione eius secundum hoc quod est homo. 

Porquanto este nome “alma” não lhe é atribuída 

a partir de sua substância, mas a partir daquilo 

que rege os corpos e é remetida a eles e, por isso, 

é recebido o corpo em sua definição, por 

exemplo, como a obra é recebida na definição do 

artista, enquanto não é recebida em sua definição 

segundo isso que é o homem.

 

A concepção de anima, segundo Avicena, até onde se discorreu, ainda não está 

definida. O que dela se sabe é tão somente que a anima é uma perfeição segundo tudo 

aquilo que se afirmou a respeito de perfeição. No entanto, a proposição seguinte possui 

uma dificuldade de entendimento em razão da literalidade de tradução a partir do original 

arábico: sed sciemus eam secundum hoc quod est anima, literalmente: “mas conhecemos 

ela segundo isto que é alma”. Levanta-se a seguinte questão: se não há uma definição de 

anima, como então entendê-la a partir daquilo que ela é (em si mesma), ou seja, a partir 

de sua própria essência? Dentro do contexto, não encontramos outra solução de 

entendimento a não ser na relação com a proposição seguinte, a qual procura dar a 

compreensão do que é a anima a partir do sentido usual da palavra anima. Ora, Avicena 

diz que anima não indica a substância*, portanto, não se trata daquilo que ela é em si 

mesma, mas de sua função, ou daquilo que ela realiza nos corpos aos quais está conectada, 

isto é, em reger os corpos e em relação à sua conexão com eles. 

Em suma, o sentido da sentença em debate é o seguinte: além de saber que anima 

é uma perfeição, não sabemos propriamente o que ela é em si mesma, mas sabemos o que 

ela é segundo o que se entende de anima a partir de sua própria denominação, que não se 

refere propriamente à sua substância*, mas indica a sua função no corpo ao qual está 

conectada, isto é, age como fator determinante do corpo – sua forma* – de modo análogo 

ao do artista que dá uma definição à sua obra (pensemos num escultor que faz de uma 

pedra bruta de mármore uma estátua), não segundo a sua própria essência* de homem, 

mas segundo aquilo que quer produzir em sua obra. Sendo assim, o corpo é determinado 

pela anima não segundo aquilo que ela é em si mesma, mas segundo a sua capacidade 

operativa recebida da anima. Segue-se:146 

 

Et ideo tractatus de anima fuit de scientia 

naturali, quia tractare de anima secundum hoc 

 
146 Idem, p. 27. 

E, por isso, o tratado da alma derivou da ciência 

natural, porque tratar da alma segundo o que é
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quod est anima, est tractare de ea secundum 

quod habet comparationem ad materiam et ad 

motum. Unde oportet ad sciendum essentiam 

animae facere alium tractatum per se solum. 

Cum enim sciverimus essentiam animae, non 

impediemur scire in quo praedicamento sit: qui 

enim scit et cognoscit essentiam rei et prae mente 

tenet naturam rei quae est essentialis ei, non 

impeditur scire quia eius est. 

alma, é tratar daquilo segundo o que se relaciona 

à matéria e ao movimento. Donde convém à 

ciência da essência da alma fazer outro tratado 

por si somente. Pois, enquanto conhecemos a 

essência da alma, não somos impedidos de saber 

em qual predicamento esteja; pois quem sabe e 

conhece a essência do ser e tem em mente a 

natureza do ser que lhe é essencial, não é 

impedido saber porque é seu. 

 

Essa definição de anima como princípio determinante e motor do corpo, ou seja, 

de defini-la a partir de sua função em relação ao corpo, condicionou na classificação da 

disciplina (ou ciência) que a estuda como parte das Ciências Naturais (ou Filosofia da 

Natureza). E recorda, ainda, Avicena que a especulação a respeito de sua essência* 

corresponderia a outra disciplina (ou tratado). Entretanto, o fato de conhecer a essência 

da anima não impede de classificá-la dentro da categoria que pertence, porquanto o 

conhecimento da natureza de um determinado ser “que lhe é essencial” não impede de 

conhecer sua classificação. Segue-se: 147 

 

➢ Os dois modos de perfeição 

Perfectio autem est duobus modis: perfectio 

prima et perfectio secunda. Perfectio autem 

prima est propter quam species fit species in 

efectu, sicut figura ensi. Perfectio autem secunda 

est aliquid ex eis quae consequuntur speciem rei, 

aut ex actionibus eius aut ex passionibus, sicut 

incidere est ensi et sicut cognoscere et cogitare 

et sentire et motus homini: haec enim sine dubio 

perfectines sunt speciei, sed non primae; non 

enim ad hoc ut species sit id quod est in effectu 

habet opus haec habere in effectu, sed cum 

habuerit principium horum in effectu, 

 

 

No entanto, a perfeição existe de dois modos: a 

primeira perfeição e a segunda perfeição. A 

primeira perfeição existe em razão daquela 

espécie que se torna espécie em efeito, como a 

figura da espada. A segunda perfeição é algo a 

partir do qual se segue à espécie do ser, ou a partir 

das suas ações ou das paixões, como o talhar da 

espada, ou o conhecer, o cogitar, o sentir e o 

movimento do homem; tudo isso, sem dúvida, 

são perfeições da espécie, mas não da primeira; 

pois, para que seja espécie aquilo que existe em 

efeito, a obra não tem que ter tudo isso em efeito, 

mas já que terá o princípio deles em efeito,  

 

 
147 Idem, p. 27-28. 
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ita ut haec fiant ei in potentia, quae ante non 

erant ei in potentia nisi remota potentia, quae 

eget ut aliqua alia res praecedat eam quosque 

fiat ipsa ei certíssima potentia, tunc animal fiet 

animal in potentia. Ergo anima est perfectio 

prima. 

de modo que tudo isso se torne a ela em potência, 

as quais antes lhe eram em potência, a não ser por 

remota potência, a qual necessita de que algum 

outro ser a preceda até quando se torna ela 

própria a ela certíssima potência, então, o animal 

se torna animal em potência. Portanto, a alma é a 

primeira perfeição. 

 

Retomando a questão da perfeição, que Avicena já indicou ser a anima uma 

perfeição, é apresentado agora o que se entende propriamente por perfeição e quais são 

as subdivisões de seu conceito. Ele afirma existir dois modos de perfeição, que denomina 

de primeira e segunda. Ora, essa enumeração com ordinais (numerais com função adjetiva 

de classificação) não é sem propósito, pois visa realmente classificar por meio da 

distinção de precedência entre elas. 

A primeira perfeição corresponde ao modelo ou ao exemplar a partir do qual se 

efetua a espécie de algo. É apresentado, como exemplo, a figura da espada, ou seja, a 

ideia genérica de espada a partir da qual se realiza, de fato, uma espada. A segunda 

perfeição consiste no efeito resultante da operação da primeira perfeição, por exemplo: o 

talhar de uma espada, acrescentando, ainda, os atos de conhecer, cogitar, sentir e o 

movimento do homem; tudo isso como operação de determinada coisa segundo o modelo 

de sua espécie. Elas são, segundo Avicena, a perfeição de suas espécies; todavia, não o 

são do modo como se entende a primeira perfeição. 

Sendo assim, continua Avicena, para que algo seja efetivado em sua espécie 

segundo o modelo da mesma, não é necessário que esteja constantemente em estado de 

operação, mas que, ao possuir o seu princípio operativo, possua as operações em estado 

potencial a ser oportunamente efetivado. Assim, o animal se torna potencialmente um 

animal, ou seja, apto a exercer suas operações anímicas. Segue-se a isso a proposição 

conclusiva: “portanto, a alma é a primeira perfeição”, isto é, a anima é uma perfeição no 

sentido de carregar em si o modelo que determina e efetua o ser e, ainda, é o princípio 

operativo do ser animal. Segue-se:148 

 

Sed quia perfectio est perfectio alicuius rei quae 

est corpus, ideo oportet ut corpus accipiatur in 

intellectu generali et aequali, sicut 

 
148 Idem, p. 28-29. 

Mas, porque a perfeição é perfeição de um ser 

que é corpo, por isso convém que o corpo seja 

recebido no intelecto geral e igual, como 
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didicisti in doctrina probandi. Non est enim hoc 

corpus cuiús anima est perfectio, omne corpus: 

non enim est perfectio corporis artificialis sicut 

scamni aut scabelli et huiusmodi, sed est 

perfectio corporis naturalis; nec omnis corporis 

naturalis: non enim est anima perfectio ignis aut 

terrae, sed est, in hoc nostro mundo, perfectio 

corporis naturalis ex quo emanant eius 

perfectiones secundae, propter instrumenta 

quibus iuvatur ad opera vitae, quorum primum 

est nutrimentum et augmentum. Ideo anima quam 

invenimus in animali et in vegetabili est perfectio 

prima corporis naturalis instrumentalis habentis 

opera vitae. 

aprendeste na doutrina a ser provada. Pois, não é 

este corpo cuja alma é perfeição, mas todo corpo: 

pois não é perfeição do corpo artificial como do 

estrado ou do escabelo e tal, mas é perfeição do 

corpo natural; não de todo corpo natural: pois não 

é a alma a perfeição do fogo ou da terra, mas é, 

neste nosso mundo, a perfeição do corpo natural 

a partir do qual emanam suas segundas 

perfeições, por causa dos instrumentos que 

auxilia nas funções da vida, das quais a primeira 

é a nutrição e o crescimento. Por isso, a alma que 

encontramos no animal e no vegetal é a primeira 

perfeição do corpo natural instrumental que tem 

as operações da vida.

 

E, na sequência, afirma que a perfeição está relacionada com um ser (res) corpóreo 

e, portanto, deve ser apreendida pelo intelecto em sentido genérico, não específico de um 

determinado corpo, mas genericamente de uma realidade corpórea, porquanto a perfeição 

não se aplica indiscriminadamente a qualquer tipo de corpo em particular, como é o caso 

das coisas artificiais149. 

A perfeição, segundo Avicena, se aplica aos corpos naturais; entretanto, ele frisa, 

nem todos os corpos naturais são dotados da perfeição que é a anima, exemplificando que 

esta não é perfeição nem “do fogo ou da terra, mas é, neste nosso mundo, a perfeição do 

corpo natural a partir do qual emanam suas segundas perfeições”, ou seja, a anima é 

perfeição daqueles corpos naturais dotados de certas operações anímicas, as segundas 

perfeições, que são as funções vitais de um corpo vivo, cujas primeiras são a faculdade 

de nutrição e de crescimento. Sendo assim, conclui que a anima é a primeira perfeição de 

um corpo natural vivo. Segue-se:150  

 

Sed dubitatur in hoc loco a quibusdam, scilicet 

quia aliquis dicere potest hic quod, in hac 

definitione, non continetur anima caeli quae 

operatur sine instrumentis et quod, si 

dimiserimus nominare instrumenta et suffecerit 

 
149 Artificial significa, etimologicamente, “feito com arte”, isto é, como produto do engenho humano e, 

portanto, não natural. Nesse sentido, a perfeição não estaria relacionada com esse tipo de coisa, pois sua 

perfeição é o homem que é o seu factor, “artífice”. 
150 Avicenna, op. cit., p. 29-31. 

Porém, duvida-se aqui por algo, isto é, que 

alguém pode dizer isso que, nessa definição, não 

se inclui a alma do céu que opera sem 

instrumentos e que, se deixarmos de nomear os 

instrumentos e substituirmos pelo nome “vida”,
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nobis nominare vitam, non proderit nobis, quia 

anima quam habent caeli non est nutriendi vel 

augendi nec etiam sentiendi, sed tamen anima 

quam nos ponimus in hac definitione habet hoc; 

si autem anima quam volumus dicere, est illa 

quae habet id quod habet anima caelorum, verbi 

gratia de cognoscendo et imaginando 

intelligibiliter et movendo ad finem voluntarie, 

excipiemus corpus vegetalium ab universitate 

habentium animam; item etiam si nutrimentum 

est vita, cur non imponimus nomen vegetabilibus 

viva sive animália? Item etiam potest quis dicere: 

quid opus fuit affirmare animam, et cur non 

sufficit nobis dicere quod ipsa vita est perfectio 

haec ex qua emanat id quod attribuimus 

necessário animae? Incipiamus autem 

respondere contra unamquamque istarum 

oppositionum et solvemos eas. 

não nos será útil, porque a alma que têm os céus 

não é de nutrição ou crescimento e nem de 

sensação, mas também a alma que colocamos 

nessa definição tem isso, pois, se a alma que 

queremos dizer, é aquela que tem o que tem a 

alma dos céus, por exemplo, sobre o que deve ser 

conhecido ou imaginado inteligivelmente e deve 

ser movido até o fim voluntariamente, 

excetuamos o corpo dos vegetais desde a 

totalidade dos que possuem alma; o mesmo 

também se nutrição é vida, porque não impomos 

aos vegetais o nome de seres vivos ou animais? 

Também, além disso, pode alguém dizer: qual foi 

a obra que afirma a alma e porque não dizemos 

que a própria vida é esta perfeição da qual emana 

aquilo que atribuímos necessariamente à alma? 

Comecemos a responder contra cada uma dessas 

oposições e resolvemo-las.

 

Neste parágrafo, Avicena enumera algumas objeções que podem ser levantadas 

em relação à definição de anima até então exposta. Ei-las: a) a definição proposta de 

anima não abarca a “alma dos céus” por esta não operar mediante os “instrumentos”, isto 

é, pelas faculdades sensoriais; b) substituir a designação de instrumentos por “vida” não 

ajudaria, pois a anima celeste não possui as faculdades vegetativas (nutrição e 

crescimento) e sensíveis que pertencem à concepção de anima descrita; c) acrescer à 

definição de anima a faculdade de intelecção do conhecer e imaginar, bem como a moção 

infinita e voluntária, excluir-se-ia os corpos vegetais da classe dos animados; d) se à noção 

de vida incluímos a faculdade de nutrição, então os vegetais deveriam ser considerados 

entre os corpos vivos dotados de animalidade; e) qual é, então, a operação que define a 

anima? f) não seria a vida a perfeição da qual emanam todas as operações que se atribui 

à anima? Na sequência, Avicena procurará solucionar cada uma dessas objeções:151
 

 

Dicemus igitur quod de corporibus caelestibus 

duae sunt sententiae. Setentia scilicet eius qui 

dixit quod vis uniuscuiusque stellae conficitur ex 

Portanto, dizemos que sobre os corpos celestes 

existem duas opiniões: a opinião daquele que 

disse que o poder de cada astro é realizado pelo 

  

 
151 Idem, p. 31-32. 
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ipsa et ex multis quae reguntur sicut quoddam 

animal: opus igitur earum perficitur ex aliis quae 

habent motum, et sunt haec sicut instrumenta; 

sed haec dictio non currit per omnes stellas. 

Setentia etiam eius qui vidit quod in omni 

sphaera est anima solitária et própria et vidit 

quod ibi est nonum corpus, quod est unum in 

effectu, non habens in se multiplicitatem. 

mesmo e por muitos que são regidos como um 

animal; portanto, a atividade deles é perfazer a 

partir de outros que têm movimento e são estes 

como os instrumentos; mas esta afirmação não 

percorre todos os astros. E ainda, a opinião 

daquele que vê que, em toda esfera, há uma a 

alma isolada e própria e vê que ali não há um 

corpo, que é uno em efeito, que não tem em si 

multiplicidade. 

 

Avicena começa por expor as duas opiniões concernentes aos corpos celestes. 

Entretanto, há aqui uma dificuldade de tradução: o termo stella pode ser traduzido tanto 

como “estrela”, como por “astro”. Optamos por astro por ser a acepção mais genérica e 

concorde com o contexto. A primeira opinião é dos que afirmam que cada astro realiza 

com outros elementos152 um todo orgânico, a semelhança de um “animal”, isto é, de um 

ser animado, dotado de um princípio operativo. Sendo assim, a atividade dos astros se 

realiza plenamente por meio daqueles elementos a eles organicamente unidos, servindo-

lhes de “instrumentos”, isto é, um equivalente às faculdades sensoriais dos corpos 

anímicos. Contudo, segundo o autor, essa opinião não abarcaria todos os astros. 

A segunda opinião é que cada esfera celeste é dotada de uma alma própria e 

individual, mas não detentora de um corpo orgânico uno e múltiplo, ou seja, de uma 

unidade substancial e de uma multiplicidade operacional. Segue-se:153 

 

Isti omnes vident quod nomen animae, cum 

dicitur de anima caelorum et de anima 

vegetabili, convenit eis quasi aequivoce, quia 

haec definitio non est nisi animae quae est in 

compositis, et cum facerint ut conveniant 

animália cum caelo in intellecto nominis animae, 

excludetur intellectus vegetabilium ab illa 

universitate, quamvis hoc facere difficile sit, quia 

animalia et caelum non conveniunt in intellectu 

nominis vitae nec etiam in intellectu nominis 

rationalitatis. 

Todos esses veem que o nome da alma, enquanto 

se trata da alma dos céus e da alma do vegetal, 

lhes convém por equivocidade, porque esta não é 

a definição da alma que está nos compostos e 

enquanto se realizam a união dos animais com o 

céu na intelecção do nome alma, exclui-se a 

intelecção dos vegetais desde aquela totalidade, 

embora isto se tornaria difícil porque os animais 

e os céus não se unem na intelecção do nome vida 

nem também na intelecção do nome de 

racionalidade.

 

 
152 Entendemos “outros” por esferas celestes como a seguir serão citadas. 
153 Idem, p. 32-33. 
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Rationalitas etenim quae est hic, convenit 

animae hebenti duos intellectus materialies; hoc 

autem non est possibile esse illic, sicut postea 

videbis; intellectus etenim illic est intellectus in 

effectu; intellectus autem in effectu non est 

constituens animam quae est pars definitionis 

rationalis. 

Pois, a racionalidade que está aqui, convém à 

alma que tem dois intelectos materiais, porém, 

isto não é possível estar lá, assim como depois 

verás; pois, o intelecto lá é o intelecto em efeito; 

porém, o intelecto em efeito não é o que constitui 

a alma que é parte da definição racional. 

 

De acordo com tais opiniões, a concepção de anima se aplicaria aos corpos 

celestes a aos vegetais de modo equívoco, porquanto a definição de anima em relação ao 

composto anímico, em seu aspecto sensível, aqui aplicada aos corpos celestes, exclui os 

corpos vegetais; por outro lado, não se entende do mesmo modo a noção de “vida” e de 

“racionalidade” aplicadas tanto aos corpos celestes, como aos corpos anímicos. Isso 

porque, segundo Avicena, a concepção de racionalidade citada refere-se à anima 

constituinte dos corpos psíquicos dotada de duplo intelecto material, o que não ocorre 

com os corpos celestes, dotados do intelecto em efeito, que não constituem a anima 

rationalis, nem tampouco presente na definição de racionalidade. Segue-se:154 

 

Similiter etiam sensus hic dicitur vis quae 

apprehendit sensibilia ad modum recipiendi 

similitudinies eorum et patiendi ab eis; hoc 

autem non potest esse illic, sicut postea scies. 

Deinde si studuerint et posuerint animam esse 

primam perfecionem eius quod est mobile 

voluntate et docibile ex omnibus corporibus, ita 

ut definitio complectatur animalia et animam 

caelorum, excludentur vegetabilia ab eorum 

universitate. Et haec dictio est rata. 

Do mesmo modo também, o sentido aqui é dito 

poder que apreende os seres sensíveis ao modo 

de receber as semelhanças deles e padecer a partir 

deles; porém, isto não pode estar lá, como depois 

saberás. Além disso, se quisessem e pudessem 

que a alma fosse a primeira perfeição do que é 

móvel pela vontade e dócil a partir dos corpos, 

assim como a definição abarca os animais e a 

alma dos céus, excluem-se os vegetais da 

totalidade deles. E esta afirmação é ratificada. 

 

Na sequência, Avicena corrige duas informações: a) não é correto a afirmação de 

que o sensus (sentido ou sensação) seja considerado “poder”, isto é, a capacidade pela 

qual se realiza a apreensão e impressão dos seres sensíveis; b) de que a anima seja a 

primeira perfeição dos moventes que se movem voluntariamente e aptos à apreensão, pois 

 
154 Idem, p. 33. 
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essa afirmação compreende os animais e os corpos celestes animados, excluindo os 

vegetais. E segue:155 

 

Sed contra id quod dicitur de vita et anima, 

responsio est, sicut mox dicemus, quia iam 

constat quod in corporibus oportet esse in effectu 

principium dispositionum et comparatarum ad 

vitam, sicut est incedens. Si quis autem huic 

principio imposuerit nomen “vita”, non erit 

nobis cum illo contentio quia, quod intelligitur 

apud homines de nomine vitae cum dicitur de 

animalibus, est duo: unum, scilicet ut in specie 

sit principium a quo emanant illae dispositiones; 

et alterum, scilicet ut corpus sit aptum ad hoc ut 

emanent ab illo istae actiones. 

Mas, contra o que se diz sobre a vida e a alma, a 

resposta é, como logo diremos, que já consta o 

que nos corpos convém haver em efeito o 

princípio das disposições e dos seres dispostos 

para a vida, como há o incandescente. Porém, se 

alguém impuser a este princípio o nome “vida”, 

não faremos objeção porque, o que entendem os 

homens pelo nome “vida”, como se diz dos 

animais, é por dois modos: a) que na espécie há 

um princípio do qual emanam aquelas 

disposições; b) que há um corpo apto para isto 

que emanam dele essas ações. 

 

Na sequência, Avicena procura retomar as dúvidas de alguns referentes ao que, de 

fato, consiste na vida e na alma, questão que tratará mais adiante, mas que, já desde agora, 

procura indicar uma solução, recordando que, nos corpos dos viventes, há um princípio 

real que impele à realização das operações vitais que lhes são próprios, do mesmo modo, 

exemplifica, como há o incandescente, aquilo que produz calor e luminosidade. Há quem 

chame esse princípio de “vida”, não objetando a isso, porquanto, na linguagem comum, 

segundo o autor, esta consiste em dois pontos, tomando como referência os animais: a) o 

princípio do qual promanam as características próprias de cada espécie (natureza); b) o 

corpo enquanto princípio de individuação da espécie e de suas operações naturais. E 

segue:156 

 

Sed de primo constat quia illud non intelligitur 

de anima ullo modo. Secundum autem significat 

etiam intentionem quae non est anima, quia hoc 

quod aliquid aptum est ad emanendum ex eo 

aliquid aut ut fiat alicuius proprietatis, est 

duobus modis: unus est ut in esse sit aliquid 

praeter aptitudinem ipsam ex qua emanat id 

quod emenat, 

 
155 Idem, p. 33-34. 
156 Idem, p. 34-35. 

Mas, sobre o primeiro, consta que aquilo não é 

entendido sobre a alma de algum modo. O 

segundo significa também o conceito que não é 

alma; que isto que é algo apto para ser emanado 

daquele algo ou que se faça de alguma 

propriedade, é por dois modos: um é que no ser 

existe algo antes da mesma aptidão a partir da 

qual emana aquilo que emana,  
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sicut navis quae est apta ad hoc ut proveniant ex 

ea commoda navalia, et hoc etiam indiget rectore 

quo perficiatur ista aptitudo; rector etenim et 

haec aptudo non sunt unum in subiecto; et 

secundus est ut non sit in subiecto aliquid aliud 

praeter hanc aptitudinem, sicut corpus quod est 

ita aptum ut proveniat ex eo combustio, 

secundum eum qui ponit hanc aptitudinem 

calorem, ita ut calorem esse in corpore, idem sit 

quod esse in eo hanc aptitudinem; similiter 

animam esse in corpore, idem est quod in eo esse 

hanc aptitudinem, sicut videtur. Sed hoc in anima 

non conceditur: non enim idem est quod 

intelligitur de anima et de hac aptitudine. 

 

 

assim como o navio que é apto a isto que provém 

daqueles materiais navais cômodos, e isto 

também tem necessidade do comandante pelo 

qual se aperfeiçoa essa aptidão; com efeito, o 

comandante e esta aptidão não são uma única 

coisa no substrato; o segundo existe mesmo que 

não haja no substrato algo distinto além desta 

aptidão, como o corpo que está apto para provir 

dele a combustão, segundo aquele que põe esta 

aptidão calor, assim como o calor existe  no 

corpo, também haja esta aptidão naquele ser; 

semelhantemente a existência da alma no corpo, 

o mesmo é que nele existe esta aptidão, assim 

como se vê. Mas isto não é concedido na alma, 

pois o mesmo não é que se entende acerca da 

alma e acerca desta aptidão. 

 

Entretanto, continua Avicena, ambas as afirmações não procedem, porquanto o 

entendimento de anima não corresponde ao princípio caracterizador de uma natureza 

específica, nem tampouco corresponde ao corpo como se ele fosse o núcleo operacional 

do ser vivente e, portanto, fosse identificado com a anima. Sendo assim, convém que 

entendamos de dois modos o ser das coisas que se verifica quer sua operação, quer sua 

propriedade especifica: a) a distinção do ato de ser de algo daquilo que é o princípio de 

suas operações. Como exemplo, compara com um navio que possui sua própria estrutura 

para uma determinada finalidade em potencial e o comandante que efetiva a 

operacionalidade do navio. Ora, sob o aspecto do substrato a partir do qual se realiza o 

navio, este e o comandante não são uma única realidade; b) quando não há uma distinção 

entre o ser de algo e aquilo que dele promana, pois subsiste necessariamente nele, como 

é o caso do calor que é uma qualidade do corpo vivo. Do mesmo modo, entende-se o ser 

de um vivente a partir da subsistência da anima nele; entretanto, a comparação da 

combustão com a anima é deficiente, mas isso o autor haverá de esclarecer adiante. 

Segue-se:157 

 

Quomodo enim non est sic, cum id quod 

intelligitur de hac aptitudine designata,  

 
157 Idem, p. 35. 

Pois, como não é assim, como aquilo que se 

entende sobre esta aptidão designada 
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non prohibeat quin praecedat eam essencialiter 

aliqua perfectio et aliquod principium in corpore 

in quo est haec aptitudo? Quod autem intelligitur 

de perfectione prima, quam descripsimus, 

prohibet ut praecedat eam essencialiter alia 

perfectio: perfectio etenim prima non habet 

principium nec perfectionem primam. Ergo quod 

intelligitur de vita et de anima non est unum et 

idem si, quod dicimus animam, volumus 

intelligere quod omnes intelligunt. Si autem 

volumus quod vita sit nomen moltivocum ad 

animam in significando perfectionem primam, 

non contendemus super hoc quin vita sit nomen 

eius quod volumus affirmare de hac prima 

perfectione. 

não proibira que a precedesse essencialmente 

outra perfeição e algum princípio no corpo no 

qual existe esta aptidão? Porém, o que se entende 

de primeira perfeição, a qual descrevemos, que a 

preceda essencialmente outra perfeição; 

porquanto a primeira perfeição não tem princípio 

nem primeira perfeição. Portanto, o que se 

entende sobre a vida e sobre a alma não é uma 

única e mesma coisa se, o que chamamos alma, 

queremos entender o que todos entendem. Mas, 

se queremos que “vida” seja o nome polivalente 

para a alma que significa a primeira perfeição, 

não contentemos sobre isto que “vida” seja nome 

daquilo que queremos afirmar sobre esta 

primeira perfeição. 

 

A questão levantada por Avicena – diga-se de passagem, uma interrogação 

retórica – distingue da ideia de uma capacidade operativa de um ser vivo a possível 

existência de uma perfeição essencial, que lhe é anterior, e um princípio existente no 

corpo que seja a fonte da qual emana tal potencialidade operativa. Acrescenta ainda que 

o conceito de primeira perfeição, já anteriormente descrita, é aquele que essencialmente 

precede outra perfeição, excluindo, como é evidente, a possibilidade de possuir qualquer 

perfeição anterior a si ou que tenha um princípio, porquanto seja um princípio perfectivo 

de modo absoluto. Sendo assim, a conceptualização de “alma” e “vida” não é unívoca 

quando se quer levar em conta o entendimento comum de “alma”. Havendo esclarecido 

essa questão, Avicena procura evitar qualquer contenda contra os que preferirem 

denominar “vida” aquilo que se entende por anima como “primeira perfeição” dos 

viventes. E segue:158 

 

Ergo iam cognovimus nunc intellectum nominis 

quo appellabatur haec res quae vocatur anima, 

ex relatione quam habet. Debemus autem nunc 

laborare ad comprehendendum quid sit haec res 

quae scilicet ex respectu praedictu est anima, et 

debemus innuere in hoc loco aliquid quo 

affirmetur esse animae quam habemus, 

 
158 Idem, p. 35-36. 

Portanto, já conhecemos agora o sentido do nome 

pelo qual se nomeia este ser que é chamado 

“alma”, a partir da relação à qual possui. 

Devemos agora trabalhar na compreensão do que 

é este ser, a alma, a partir do que já se disse, e 

indiquemos, neste lugar, algo pelo qual se afirma 

o ser da alma que temos,
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ad similitudinem evigilandi et reminiscendi, ut 

hoc multum prosit ei in quo est virtus inspiciendi 

veritatem per seipsum, ideo ut non egeat dirigi et 

ad viam converti et separari ab erroribus. 

à semelhança do vigilar e do recordar, para que 

seja de grande proveito àquela virtude de 

conhecer a verdade por si própria, com o intuito 

de não necessitar ser dirigida, converter-se ao 

caminho e separar-se dos erros. 

 

 Desta conclusiva de Avicena, podemos eduzir alguns tópicos: a) da exposição até 

aqui feita, definiu-se um conceito ou sentido (intellectum) do nome anima; b) ora, esse 

nome-conceito (nomen-intellectum) define o que é o ser nomeado; c) portanto, há uma 

relação ser-conceito-nome (res-intellectum-nomen), isto é, o que se compreende de um 

ser (intellectum), ou seja, o seu conceito (ou inteligido), consiste numa forma intelectual 

que expressa a realidade do que o ser verdadeiramente é; d) essa forma intelectual é 

verbalmente expressa através de um nome, isto é, de uma forma verbal (um símbolo) que 

representa ou evoca o ser representado (não o seu intellectum); e) a definição de anima 

se faz pelo modo de relação que ela possui com aquilo que ele está relacionada. 

Fundamentando-se no que, até então, foi discutido, cabe agora aprofundar na 

investigação do que seja a anima em si mesma, começando por aquilo que parece ser mais 

próximo do investigador, a saber: constatar a existência da “alma” em nós mesmos, 

tomando como ponto de partida o ato de evigilandi, cuja tradução é “vigilar”, mas pode 

ser entendido também por “meditar”, “cogitar” e o “ato de rememorar”; em outras 

palavras, constatar a existência da anima a partir de suas operações anímicas presentes 

em nós. Essa investigação, que parte da observação dos efeitos operativos, segundo o 

autor, oferece maior liberdade ao pesquisador em exercer sua capacidade cognitiva em 

atingir a verdade, sem necessidade de ser guiado pela erudição de outrem, seguir uma 

linha de pensamento, podendo assim, afastar-se das ideias errôneas. E segue:159 

 

Dicemus igitur quod aliquis ex nobis putare 

debet quasi subitu creatus esset et perfectus, sed 

velato visu suo ne exteriora videret, et creatus 

esset sic quasi moveretur in aere aut in inani, ita 

ut eum non tangeret spissitudo aeris quam ipse 

sentire posset, et quasi essent disiuncta membra 

eius ita ut non concurrerent sibi nec contingerent 

sese. 

 
159 Idem, p. 36-37. 

Então, digamos que um de nós deva pensar como 

se fosse repentinamente criado e perfeito; mas, 

havendo sua visão velada, não visse os seres 

exteriores e fosse criado como se movesse no ar 

ou no vazio, ou não o tocasse a condensação do 

ar a qual ele pudesse sentir, e como fossem seus 

membros separados assim como não concorrem 

a si nem atinge por si.
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Deinde videat si affirmat esse suae essentiae: 

non enim dubitabit affirmare se esse, nec tamen 

affirmabit exteriora suorum membrorum, nec 

occulta suorum interiorum nec animum nec 

cerebrum, nec aliquid aliud extrinsecus, sed 

affirmabit se esse, cuius non affirmabit 

longitudinem nec latitudinem nec spissitudinem. 

Si autem, in illa hora, possibile esset ei imaginari 

manum aut aliud membrum, non tamen 

imaginaretur illud esse partem sui nec 

necessarium suae essentiae. Tu autem scis quod 

affirmatur, aliud est ab eo quod non affirmatur, 

et concessum aliud est ab eo quod non 

conceditur. Et quoniam essentia quam affirmat 

esse est propria illi, eo quod illa est ipsemet, et 

est praeter corpus eius et membra eius quae non 

affirmat, ideo expergefactus habet viam 

evigilandi ad sciendum quod esse animae aliud 

est quam esse corporis; immo non eget corpore 

ad hoc ut sciat animam et percipiat eam; si autem 

fuerit stupidus, opus habet converti ad viam. 

Depois, veja se afirma o ser de sua essência: pois 

não duvidará afirmar que ela existe, nem 

afirmará os seres exteriores de seus membros, 

nem coisas ocultas de seus órgãos interiores, nem 

espírito, nem cérebro, nem alguma outro ser 

extrínseco, mas afirmará se há existência, da qual 

não afirmará a longitude, nem a latitude, nem a 

condensação. Porém, se naquela hora, fosse-lhe 

possível imaginar uma mão ou outro membro, 

porém não imaginaria que aquilo fosse parte de 

si, nem necessário à sua existência. Porém, tu 

sabes que o que é afirmado é outro ser a partir 

daquilo que não é concedido. Porquanto a 

essência que afirma ser é própria a ele, por aquilo 

que ela é em si mesma, e é anterior ao seu corpo 

e seus membros os quais não afirma, por isso 

despertado tem a via de vigilar para conhecer que 

o ser da alma é outro que o ser do corpo; pelo 

contrário, não necessita do corpo para isto que 

conhece a alma e perceba-a; porém, se for 

estúpido, convém que se converta ao caminho. 

 

Avicena convida o leitor a imaginar o seguinte: subitamente fôssemos criados 

perfeitos (considerando-se adultos formados sem passar pelo desenvolvimento a partir da 

infância e com as potencialidades em pleno vigor) em meio ao ar ou no vácuo, sem 

qualquer percepção sensível (visão, tato), com os membros separados e sem se tocarem. 

A primeira questão: tal pessoa teria a percepção da existência do núcleo de seu ser, ou 

seja, de sua essência, abstraindo de todas as partes de seu corpo, quer seus membros 

externos, quer seus órgãos internos, sem nada afirmar de qualquer um deles, abstraindo 

também as suas dimensões corpóreas e qualquer outro aspecto material? Seria ele capaz 

de distinguir de todos esses elementos a sua própria existência e, abstraindo de tudo isso, 

concluir o que ele próprio é (a sua essência ou a existência de sua anima)? 

 O autor continua a refletir se tal pessoa, ao imaginar uma mão ou outro membro 

(lembrando que tal imagem não procederia da visão ou outra percepção, mas o filósofo 

propõe um surgir dessa ideia em seu pensamento, de modo similar como essa pessoa 

surgiu repentinamente pronto e não em processo de formação), não poderia concluir que 
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este fosse parte de si próprio ou que tal membro fosse uma condição necessária para sua 

existência. 

 Ora, diante disso, Avicena conclui as seguintes distinções: a) o que se constata, 

isto é, a existência da essência, se distingue daquilo que não se constata, ou seja, a 

necessidade intrínseca da pertença ao ser deste homem de um membro do corpo (em 

outras palavras, se lhe fosse amputado um membro, ele deixaria de ser homem); b) a 

essência que tem em si a capacidade de constatação de sua própria existência é algo 

distinto de seu corpo, não necessita dele para isso, e os membros do corpo não são capazes 

de, per si, constatarem a sua própria existência. 

 Segue o autor, deixando de lado a imaginação, que o leitor possui a via de reflexão 

acerca da existência da anima como algo distinto do corpo, não necessitando do corpo 

para essa reflexão, e que a própria anima possui a capacidade de se autoperceber sem 

qualquer vínculo ou dependência do corpo, considerando a obviedade da questão, indica 

que os incapacitados de compreender refaçam todo o caminho de reflexão. 

 

b) Acerca da opinião dos antigos sobre a anima 

O segundo capítulo vem intitulado do seguindo modo: De enumerando ea quae 

dixerunt antiqui de anima et de eius essentia, cuja tradução é: “Recapitulação do que os 

antigos disseram sobre a alma e sua essência”. Neste capítulo, disposto em dois 

momentos, Avicena procura fazer uma retrospectiva do que os antigos pensadores 

cogitavam acerca da anima, não se fixando exclusivamente na opinião dos filósofos 

físicos (pré-socráticos) do mundo helênico, mas também concepções das antigas culturas 

próximo-orientais. Em um segundo momento, após uma sumária exposição, faz 

apontamentos críticos sobre tais opiniões. Eis o texto:160 

 

Dicemus igitur quod antiqui dissenserunt in hoc, 

ideo quia dissenserunt in via perveniendi ad 

illud: quidam enim illorum contenderunt 

apprehendere scientiam animae per motum, 

quidam autem per intellectum, quidam vero per 

utrunque, quidam autem per vitam indiferentem. 

Portanto, dizemos o que os antigos disseram 

sobre isso, porque disseram sobre o caminho de 

se chegar àquilo: pois alguns deles pretendem 

apreender a ciência da alma pela moção; outros, 

pela percepção; outros, ainda, pelos dois modos 

e outros pela vida de modo geral. 

 
160 Idem, p. 38. 
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Avicena inicia esse segundo capítulo apresentando quatro tendências nas quais se 

classificavam as opiniões dos antigos pensadores sobre como concebiam a anima, ou 

quais eram os aspectos que observavam dos viventes a fim de eduzirem a essência da 

anima, a saber: a) sob o aspecto do movimento; b) sob o aspecto da percepção; c) a partir 

da união de ambos os elementos; d) pelo próprio ato de viver. Após isso, desenvolve a 

argumentação relacionando novos elementos, como segue:161 

 

Qui autem voluit pervenire ad scientiam animae 

per motum, videbatur ei quod moveri non venit 

nisi ex movente et quod motor primus oportet 

sine dubio ut sit mobilis ex seipso; sed anima est 

motor primus instrumentalis quae habet 

instrumenta apta ad movendum membra 

musculis et nervis, et posuit animam mobilem ex 

seipsa. Unde posuit eam substantiam 

immortalem: putavit enim quod quicquid 

movetur ex seipso, impossibile est mori, dicens 

quod corpora caelestia ideo non corrumpentur, 

quod eius rei causa est perpetuitas sui motus. 

Quidam autem ex eis negavit animam esse 

corpus, sed posuit eam substantiam incorpoream 

mobilem ex seipsa. Alii vero posuerunt eam esse 

corpus, adinvenientes quod ipsa est corpus 

mobile ex seipso. 

Porém, quem quer chegar à ciência da alma pela 

moção, parecia-lhe que o mover-se não vem 

senão a partir do movente e que convém que o 

primeiro motor seja, sem dúvida, móvel por si 

próprio; mas a alma é o primeiro motor 

instrumental que tem os instrumentos aptos para 

mover membros musculares e nervosos; e 

considera alma móvel por si própria. Donde 

considera que ela é uma substância imortal; pois 

julgou que aquilo que se move por si próprio é 

impossível morrer, dizendo que, por isso, os 

corpos celestes não se corrompem, que a causa 

de seu ser é a perpetuidade de sua moção. Porém, 

alguns deles negaram que a alma seja um corpo, 

mas consideram-na uma substância incorpórea 

móvel por si própria; outros, ainda, a consideram 

um corpo, concluindo que ela é um corpo móvel 

por si própria. 

 

Avicena inicia sua consideração por aqueles que opinam que a via do 

conhecimento da anima é o movimento. Segundo ele, os que são dessa opinião partem do 

princípio de que o movimento dos corpos é causado por algo que se move por si mesmo, 

ou seja, há um primeiro movente que não depende de outro que lhe cause seu movimento 

(o que seria contraditório); sendo assim, a anima consiste nesse primeiro motor que é a 

fonte de toda a moção de um corpo e que tem em si própria o poder de mover-se. Desta 

capacidade de automoção, extraem o argumento da imortalidade da anima, porquanto 

julgam que aquilo que se move por si mesmo é imortal, exemplificando nos corpos 

 
161 Idem, p. 38-39. 
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celestes que se movem ininterruptamente e jamais se corrompem, entendendo que o 

próprio mover-se de modo permanente é a causa de seu ser. 

Entretanto, recorda o autor, os antigos pensadores divergiam no concernente a 

conformação substancial da anima, porque uns eram da opinião de que ela é uma 

substância incorpórea; outros, ao contrário, que a anima é um corpo, opinião esta que não 

implica necessariamente em um equívoco, visto que os corpos celestes são classificados 

como imortais e possuidores de automoção. Segue-se:162 

 

Et ex his fuerunt aliqui qui posuerunt eam 

átomos rotundos ut propter hoc esset habilior in 

perpetuitate sui motus, dicentes quod animal 

attrahit istos spirando, et quia spirare est 

nutrimentum animae quoniam spirare facit 

animam permanere propter restituitionem 

aliorum eiusdem generis loco eorum atomorum 

qui emissi sunt, quae sunt corpora indivisibilia et 

quae sunt principia. Et dixit eos esse mobiles ex 

seipsis, sicut videmus motum eorum semper in 

spatio, et ideo fuerunt apta ad movendum aliud. 

Quidam verum dixerunt eos non esse animam, 

sed moventem eos quae est in eis et intrat corpus, 

ipsis intrantibus. Quidam autem posuit animam 

esse ignem: videbat enim ignem esse sempiterni 

motus. 

E dentre eles houve quem a pusesse entre os 

átomos redondos, para que assim fosse mais 

hábil na perpetuidade de sua moção, dizendo que 

o animal os atrai inspirando e que inspirar é a 

nutrição da alma, pois inspirar faz a alma 

conservar-se em razão da restituição de outras 

coisas do mesmo gênero no lugar dos mesmos 

átomos que se emitiram, os quais são corpos 

indivisíveis e que são princípios. Disse que eles 

são móveis por si próprios, assim como vemos o 

movimento deles sempre no espaço e, por isso, 

estariam aptos a mover outro ser. Porém, outros 

disseram que eles não são alma, mas ela está 

neles como movente deles e entra no corpo pelos 

próprios entrantes. Outros afirmam que a alma é 

fogo, pois parecia que o fogo é um movimento 

perpétuo. 

 

 Continuando o argumento do movimento, Avicena incluí os que denominamos de 

“atomistas”, os quais classificam a anima entre os átomos “redondos”163 e, portanto, os 

que creem que a anima é de natureza corpórea. Sendo assim, os átomos que se encontram 

no ar seriam o “meio de nutrição” (nutrimentum)164 da anima mediante a respiração pela 

qual se recompunha os átomos emitidos (por meio da expiração). Visto que são 

considerados corpos indivisíveis que se movem no ar, princípios e automotores capazes 

de mover outras coisas, julga-se poderem conservar a perpetuidade do movimento dos 

corpos. 

 
162 Idem, p. 40. 
163 Considerava-se, então, que os átomos fossem esferas minúsculas. 
164 Convém recordar que o sufixo latino –mentum constrói substantivos com sentido instrumental. 
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Entretanto, recorda ainda que, para outros atomistas, a anima não se identifica 

propriamente com os átomos, mas que ela está neles e age como seu princípio motor e é 

mediante os mesmos átomos que ela penetra o corpo. Por fim, afirma haver existido 

aqueles que consideravam que a anima fosse fogo (ou ao menos de natureza ígnea), 

porquanto julgavam que o fogo consistia num movimento perene, sem dúvida em função 

de seu constante crepitar. Em todo caso, tanto as opiniões atomistas, como a dos que 

afirmam que a anima é fogo, ambas são classificadas pelo autor entre os que a entendem 

sob o princípio do movimento. Segue-se:165 

 

Quidam vero voluerunt pervenire ad scientiam 

animae per apprehensionem sive per intellectum. 

Ex quibus quidam putaverunt quod anima non 

apprehendit aliquid quod est extra illam, nisi 

quia ipsa est prior eo et est principium eius. 

Unde oportuit animam esse principium, et posuit 

eam esse eius generis cuius est principium, 

scilicet aut ignis aut aer aut terra aut aqua. Aliis 

autem visum fuit eam esse aquam propter multam 

humiditatem quae est in spermate, quod est 

principium generationis. Alii autem posuerunt 

eam esse corpus vaporale; videbant etenim 

vaporem principium esse omnium rerum. Et 

fuerunt aliae multae sententiae, sicut illae quas 

tu scisti. Omnes autem isti dicebant non scit 

omnia nisi ex hoc quod est de essentia principii 

omnium rerum. 

Alguns quiseram chegar ao conhecimento da 

alma pela apreensão ou pelo intelecto. Dos quais 

uns julgaram que a alma não apreende algo que 

está fora dela, a não ser que ela seja anterior a ele 

e seja o princípio dele. Donde conveio que a alma 

é princípio, afirmando ser ela do mesmo gênero 

daquilo que ela é princípio, isto é, ou fogo, ou ar, 

ou terra, ou água. A outros pareceu que ela fosse 

água em razão da muita humidade que está no 

esperma, que é princípio de geração. Outros 

ainda afirmaram que ela á corpo vaporoso. Pois 

parecia que o vapor é o princípio de todas as 

coisas. E houve muitas outras sentenças, como 

aquelas que tu conheceste. Porém, todos eles 

disseram que [a alma] não conhece tudo a não ser 

o que existe a partir da essência de todos os seres. 

 

 Uma outra via de conhecimento da anima é aquela que anteriormente Avicena 

havia denominado de percepção, ou seja, aqueles que tomam como referência a 

capacidade de apreender e perceber ou inteligir como característica anímica específica. 

Sendo assim, ele distingue três opiniões: a) que a anima é o princípio precedente de tudo 

aquilo que conhece, pertencendo, por consequência, ao mesmo gênero das coisas 

conhecidas por ela (por exemplo, fogo, terra, ar ou água, os quatro elementos básicos 

segundo os antigos), porquanto não é capaz de conhecer algo que lhe seja extrínseco sem 

que ela seja o princípio deste; b) que a anima é água, porquanto o elemento vital gerativo, 

 
165 AVICENNA, op. cit., p. 40-41. 
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o esperma, é de natureza aquosa; c) que a anima é um corpo vaporoso, aos que consideram 

o vapor como princípio de tudo. 

 Em suma, o autor conclui que, a partir disso e de outras afirmações que supõe 

conhecidas pelo leitor, aos que seguem a via do conhecimento pela percepção, a 

capacidade cognitiva da anima procede de sua participação intrínseca do princípio e da 

essência de todas os seres. Segue-se:166 

 

Similiter est etiam sententia eius qui vidit quod 

principia sunt numeri, et posuit animam 

numerum. Quidam enim eorum viderunt quod 

anima non apprehendit in actu nisi id de quo in 

ipsa est aliquid. Tunc ergo posuit animam 

compositam ex his quae vidit esse elementa, et 

hic est Avendecliz, qui posuit animam 

compositam ex quattuor elementis et ex victoria 

et amore: dixit enim quod anima non apprehendit 

quicquid est nisi propter similitudinem eius quam 

habet in se. 

Semelhantemente, é também a sentença daquele 

que viu que os princípios são números e afirmam 

que a alma é número. Pois alguns deles viram que 

a alma não apreende no ato senão aquilo do qual 

na própria é algo. Então, portanto, afirma que a 

alma é composta destas coisas que viu ser 

elementos; e aqui está Avendecliz que afirmou 

que a alma é composta dos quatro elementos, da 

vitória e do amor: pois disse que a alma não 

apreende qualquer coisa que seja senão em razão 

de sua similitude que possui em si. 

 

 Certamente refere-se aos pitagóricos os quais concebiam os números como o 

princípio de todas as coisas existentes. Sendo assim, estes consideraram a anima uma 

essência numérica. Em seguida, cita aqueles aos quais opinam que a anima participa da 

essência de todas os seres, porquanto sua capacidade perceptiva é somente possível em 

razão de possuir em si o mesmo elemento dos seres os quais tem percepção. Para tanto, 

tomando a ideia de que todos os seres possuem alguns elementos primordiais em comum, 

a anima seria composta desses mesmos elementos. É o caso, por exemplo, de Avendecliz, 

o qual afirma que a anima é feita dos quatro elementos básicos – isto é, água, fogo, terra 

e ar – acrescendo a “vitória” e o “amor”167. A Avendecliz a potência perceptiva da anima 

se dá pela semelhança desta com aquilo que percebe. Ora, esse é o pensamento do filósofo 

 
166 Idem, p. 41-42. 
167 No que se refere aos elementos “vitória e amor”, na versão árabe, parece preferir “conflito” em lugar de 

“vitória” [Cf. Ibn Sīnā (Avicena), O Livro da Alma (traduzido do árabe por Miguel Attie Filho). São Paulo: 

Ed. Globo, 2011, p. 44]. Usualmente, tem-se apresentado “ódio e amor”. Entretanto, sob uma perspectiva 

etimológico-filológica, a questão é bem complexa. Convém recordar que, em grego, não há uma palavra 

genérica para “amor” como ocorre nas línguas românicas. Dado as circunstancias do pensamento de 

Empédocles, optaríamos pelos termos em português “repulsa e atração”, os quais nos parece mais coerente 

(cf. RUSSELL, B. História do Pensamento Ocidental. São Paulo: Ed. Nova Fronteira, 2016, p. 43-46). 
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pré-socrático Empédocles. Portanto, Avendecliz é certamente uma forma arábico-latina 

do seu nome grego, conservada na versão latina. A seguir:168 

 

Sed qui per utrunque, sunt sicut illi qui dixerunt 

quod anima est numerus movens seipsam, sed est 

numerus ex hoc quod est apprehendens, et est 

movens seipsam ex hoc quod est primum movens.  

Mas os que por ambas são como aqueles que 

disseram que a alma é número que move a si 

própria, mas é número a partir disto que é o que 

apreende, e é o que move por si mesma a partir 

disto que é o primeiro movente.  

 

 Na sequência, Avicena refere-se àqueles pensadores que, segundo ele, julgaram 

bem conciliar as duas teorias, isto é, a pitagórica, que afirma ser a anima um número, e 

aquela que considera a anima um automotor. Sendo assim, continua, na sequência de 

Avendecliz (Empédocles), atribuem a anima uma entidade numérica em função de sua 

capacidade apreensiva, ou seja, apreende tudo aquilo do qual participa pela essência e, 

ainda, enquanto automotor é ela própria o primeiro movente. Segue-se: 169 

 

Sed qui consideraverunt per vitam indifferentem, 

sunt quidam qui dixerunt quod anima est calor 

naturalis, ideo quia cum ipso est vita. Alii vero 

dixerunt quod est frigiditas: anima etenim 

denominata est ab anhelitu, et anhelitus est 

infrigidans, et ideo infrigidamur per 

attractionem ad custodiendam substantiam 

animae. Quidam autem dixerunt animam esse 

sanguinem: cum enim effunditur, vita destruitur. 

Mas os que consideravam pela vida indiferente 

são os que disseram que a alma é calor natural, 

sendo considerada com ele vida. Outros, na 

verdade, disseram que é frescor: a alma é 

denominada a partir da respiração, e a respiração 

é refrescante, e por isso refrescamos pela atração 

a fim de conservar a substância da alma. Alguns, 

porém, disseram que a alma é sangue: pois, 

quando é derramado, a vida é destruída. 

 

 Avicena continua se referindo àqueles que possuem uma visão mais simplista do 

princípio da vida, parecendo não mais tratar dos pensadores helênicos, mas da concepção 

semítica ou das antigas culturas próximo-orientais, ou, mais provavelmente, tanto de 

algumas concepções pré-socráticas como mediterrâneo-orientais. A estes, o princípio 

vital, ou a anima, se restringiria a elementos corpóreos como ou o calor, ou o frescor, ou 

o sangue. O calor por ser uma característica própria do animal vivo; o frescor, por estar 

relacionado com a respiração e, por meio desta, conserva-se a substância da anima; o 

 
168 AVICENNA, op. cit., p. 42. 
169 Idem, p. 43. 
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sangue é também considerado um elemento vital, porquanto, segundo o autor, a efusão 

do sangue é um ato destrutivo que leva à morte.170 Segue-se: 171 

 

Quidam autem dixerunt quod anima est 

compositio et comparatio inter elementa: scimus 

etenim quod compositio aliqua est necessaria ad 

hoc ut ex elementis fiat animal et, quia anima est 

compositio, ideo diligit res compositas ex tonis et 

olfactibus et saporibus in quibus delectatur. 

Quidam autem putaverunt quod anima Deus est, 

qui est sublimis super omne quod de illo dicunt 

heretici: dicunt etenim quod ipse in aliquibus est 

natura et in aliquibus anima et in aliquibus est 

intellectus, qui est sublimior et mirabilior supra 

omne in quo ipsi conveniunt. 

Outros afirmaram que a alma é composição e 

relação entre elementos; sabemos, com efeito, 

que a composição é, de qualquer modo, 

necessária para isto que a partir dos elementos 

torna-se animal e, porque a alma é composição, 

por isso estima a coisa compósita a partir dos 

sons, olfação e sabor nos quais se deleita. Alguns 

julgaram que a alma é Deus, que se eleva sobre 

tudo que dele dizem os heréticos; porquanto 

dizem que, em algumas coisas, ele é natureza; em 

outras, alma; e, em outras ainda, é intelecto, 

porque é mais sublime e maravilhoso sobre tudo 

no qual lhe convém. 

 

 Continuando a elencar as diversas opiniões dos antigos, Avicena recorda aqueles 

aos quais a anima resulta de uma composição de diversos elementos relacionados entre 

si. E comenta que, de fato, para a constituição de um animal, é necessário que haja 

realmente uma composição de diversos elementos, já que o animal é um ser compósito e, 

já que a anima é considerada uma composição, este ato é resultado da apreensão dos 

elementos mediante as faculdades anímicas como a audição, a olfação e o saborear cujos 

objetos se deleita. Por fim, recorda os que consideram a anima como o próprio Deus, o 

qual se conformaria com cada realidade a qual estivesse relacionada: ora como natureza, 

ora como alma, ora como intelecto, mas, em tudo, conservando o seu caráter de 

superioridade a todas as coisas existentes. Segue-se:172 

 

Hae sunt autem sententiae antiquissimorum de 

anima; quae omnes falsae sunt. Sed qui eam 

apprehendere voluerunt per motum, primum 

inconveniens quod eos sequitur, hoc est scilicet 

quod obliti sunt quietis. 

 
170 Essa opinião é comum na cultura semítica (arábica e judaica, entre outras). Isso explica parte do sentido 

dos sacrifícios cruentos, onde se oferece à divindade o sangue, isto é, a vida dos seres vivos sacrificados. 
171 AVICENNA, op. cit., p. 43. 
172 Idem, p. 44-45. 

Estas são as sentenças dos mais antigos sobre a 

alma; as quais são todas falsas. Mas, os que 

querem apreendê-la pelo movimento, o primeiro 

inconveniente que lhes sucede, isto é, sem 

dúvida, que se esquecem do repouso. 
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Si enim anima movet ex hoc quod ipsa movetur 

[...] – sic enim posuerunt -, tunc quies proveniet 

ex ea quiescente: ergo non est mobilis ex seipsa. 

Tu scis autem ex praemissis quod nullum mobile 

movetur nisi ex movente et quod nihil movetur ex 

seipso. Anima igitur non est res mobilis ex 

seipsa. 

Pois, se a alma move a partir disto que ela é 

movida [...] – porque assim afirmaram –, então, 

o repouso provém daquela que repousa: portanto, 

não é móvel por si mesma. Tu sabes, porém, a 

partir das premissas que nenhum móvel é movido 

senão a partir do movente e que nada se move por 

si mesmo. Logo, a alma não é uma coisa móvel 

por si mesma. 

 

 Ora, Avicena, após elencar todas as opiniões dos antigos acerca da anima como 

princípio motor, as declara todas falsas, argumentando que, se a anima é um princípio 

movente automotor, deveria se afirmar o mesmo em relação ao repouso, isto é, que a 

causa do repouso de algo que repousa encontra-se num “princípio repousante que 

‘autorepousa’”, ou seja, em última análise, que haveria uma anima que possuiria por si 

mesma a capacidade de repouso. O que parece uma afirmação contraditória algo ser 

simultaneamente causa de movimento e repouso, por ser ele próprio movimento e repouso 

em si mesmo. Retomando uma premissa, recorda que tudo aquilo que se movimenta o faz 

a partir de um (outro) movente e que nada possui, por si mesmo, a capacidade de 

automoção. Sendo assim, conclui a impossibilidade da anima de ser ela própria um 

automotor, desconstruindo, desse modo, todas as afirmações dos antigos pensadores. 

Segure-se:173  

 

Item hic motus quo movetur anima necesse est ut 

aut sit secundum locum aut secundum 

quantitatem aut secundum qualitatem aut 

secundum aliud. Si autem fuerit localis, necesse 

est ut sit aut naturalis aut violentus aut animalis. 

Si autem fuerit naturalis, sine dubio erit tantum 

ad unam partem: erit ergo motio animae ad 

unam partem tantum. Si autem fuerit violentus, 

tunc non erit mobilis ex seipsa nec erit eius motio 

ex seipsa, sed melius est ut dicatur coactor esse 

primum principium quod sit anima.  

Além disso, cumpre que este movimento, pelo 

qual a alma se move, seja segundo o lugar, ou 

segundo a quantidade, ou segundo a qualidade, 

ou segundo outro predicamento. Se for local, é 

necessário que seja ou natural, ou violento, ou 

animal. Se for natural, sem dúvida, será somente 

a uma parte: portanto, será moção da alma 

somente para uma parte. Se for violento, então 

não será móvel por si próprio, nem será sua 

moção por si própria; dir-se-ia melhor ser o 

coator o primeiro princípio que é a alma.  

 

 

 

 
173 Idem, p. 45-46. 
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Si autem fuerit animalis, tunc anima est prius 

anima et fit sine dubio voluntate, et erit aut unus 

qui non varietur, cuius motio erit tantum ad 

unam partem, aut erunt diversi et erunt inter 

illos, sicut scisti, quietes sine dubio, et tunc non 

erit mobilis ex seipsa. 

Se for animal, então a alma é anterior a alma e se 

faz, sem dúvida, pela vontade e será ou uno, o 

qual não é variado, cuja moção será somente para 

uma parte, ou serão diversos e serão entre eles, 

como sabes, repousos, sem dúvida, e então não 

será móvel por si própria. 

 

Convém aqui recordar que, por movimento ou moção (ato de mover), entende-se 

a mudança ou alteração de uma determinada coisa e esta pode ser efetivada por diversos 

modos, entre os quais, Avicena especifica o locativo (deslocamento), o quantitativo 

(numérico) e o qualitativo (atributo), não excluindo outras possibilidades nas quais a 

anima possa mover-se. Ora, no referente à moção locativa, o deslocamento, ele aponta 

três modos: a) o mover-se natural, ou seja, ela move-se espontaneamente para um lado 

ou direção, em outras palavras, a anima induz o corpo orgânico que anima a deslocar-se 

naturalmente para um outro espaço, distinto daquele que ocupa; b) o mover-se violento, 

ou seja, quando a moção da anima não ocorre natural ou espontaneamente, mas é coagida 

por um impulso extrínseco, um coator, o qual se faz a si mesmo, em relação ao movido, 

um primeiro princípio anímico movente; c) o mover-se animal, ou seja, o momento 

anímico (ou “da anima”), o qual se realizaria por sua própria vontade ou impulso 

redundando em contradição, porquanto suporia que a anima precedesse a própria anima; 

sendo assim, tal moção ou seria única e se daria numa única direção, identificando-se com 

o locativo, ou seria múltipla ou diversificada, e então suporia intervalo de repousos entre 

as moções e, nesse caso, a anima não poderia ser móvel por si própria, havendo aqui, 

então, uma ideia contraditória. Segue-se:174 

 

Sed motum secundum quantitatem non habet 

mobile ex seipso, nisi ex infusione alicuius quod 

penetrat illud et convertitur in eius essentiam. 

Motus vero secundum permutationem, aut erit ex 

hoc quod est anima, et tunc anima, cum moverit, 

desinet esse anima; aut erit motus secundum 

aliquod accidentium quae accidunt ei ex hoc 

quod est anima. Primum autem horum est quia 

hoc quod ipsa movetur, non est ad modum quo 

ipsa movet, non est ad modum quo ipsa movet, 

 
174 Idem, p. 46-47. 

Mas o movimento segundo a quantidade não é 

móvel por si próprio, senão pela infusão de algo 

que penetra aquilo e se converte em sua essência. 

O movimento segundo a modificação, ou será a 

partir disto que é alma, e então, a alma, ao mover, 

cessa de ser alma; ou será movimento segundo 

algum dos acidentes que ocorrem a ele a partir do 

que é alma. O primeiro destes é porque isso que 

por ela se move não é ao modo pelo qual ela 

move, não é ao modo pelo qual ela move,
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quia ipsa est quieta in loco cum movet in loco. 

Secundum, quod permutationis secundum 

accidentia finis est habere illud accidens quod, 

cum habitum fuerit, cessabit permutatio. Iam 

etiam demonstratum est tibi quod anima non 

debet esse corpus et quod movens in loco sic ut 

moveatur ad modum quo movet, est corpus sine 

dubio. Si autem anima haberet motum localem, 

possibile esset animam saparari ab aliquo 

corpore et postea redire ad illud; et isti ponunt 

animam ut argentum vivum in utre quod, cum 

volvitur, volvitur et uter, et negant motum eius 

esse motum electionis. 

porque ela está em repouso no lugar quando 

move no lugar. O segundo, que da modificação 

segundo os acidentes do fim é ter aquele acidente 

que, quando for hábito, cessará a modificação. 

Também já se demonstrou a ti que a alma não 

deve ser corpo e que o movente no lugar assim 

que se move ao modo pelo qual move, é, sem 

dúvida, um corpo. Porém, se a alma tiver 

movimento local, seria possível a alma se separar 

de algum corpo e depois regressar a ele; e esses 

afirmam que a alma é como o mercúrio num 

recipiente que, quando se agita, agita-se também 

o recipiente, e negam que seu movimento é 

movimento de escolha. 

 

Segundo Avicena, essa mudança quantitativa não consistiria propriamente numa 

moção da anima, porquanto tratar-se-ia tão somente num acréscimo de algo extrínseco à 

essência do ser, procedendo a uma transformação, isto é, a uma mudança de forma. Ora, 

sendo assim, essa transformação poderia ser considerada, ela própria, como anima, e isso 

de dois modos: a) o movimento seria ele próprio anima, no entanto, não seria relativo ao 

seu impulso, visto que, neste momento, estaria em repouso, e quando se concluísse a 

transformação, a anima cessaria de existir; b) tal movimento seria anima, existindo em 

um dos acidentes; sendo assim, a sua finalidade seria a moção daquele acidente e, tão 

logo atingisse o efeito desejado, cessaria de existir. 

 Sendo assim, o fato de ser um deslocamento espacial, supõe necessariamente que 

tal movente seja um corpo. Ora, já fora demonstrado que a anima não é um corpo, logo 

ambas as alternativas apresentadas são errôneas. E ainda, se o movimento da anima fosse 

locativo, então ela poderia sair de um corpo e depois a ela retornar. A citada comparação 

com o mercúrio indica, segundo os que se utilizam dessa imagem, que a moção do corpo 

é consequência acidental da moção da anima e, nesse caso, não há qualquer relação com 

o ato volitivo, o que o autor evidentemente refuta. Segue-se:175 

 

Iam etiam scisti quod sententia de inani delira est 

et vana. Similiter etiam scisti quod sententia de 

uno principio elementar, fabula est.  

 
175 Idem, p. 47-48. 

Também já sabes que a sentença sobre o vácuo é 

delírio e vã. E ainda que a sentença sobre o 

princípio uno elementar é uma fábula. 
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Deinde inconveniens est illud quod dixerunt, 

scilicet quod res debet esse prinipium sciendi ea 

quae sequuntur post eam: nos etenim scimus et 

comprehendimus animabus nostris multa 

quorum nos non sumus principium. Sed 

destructio sententiae eius qui putavit quod 

principium unum elementorum est, haec est 

scilicet quia nos scimus multa quae non sunt 

elementa, sicut hoc quod omnis res aut habet esse 

aut non et quod omnia aequalia eidem inter se 

sunt aequalia. Sed impossibile est ut ignis aut 

aqua aut aliquod aliorum dicatur esse 

principium istorum quod docuerit nos hoc ita 

esse aut e converso. 

Além disso, é inconveniente aquilo que disseram, 

ou seja, que o ser deve ser princípio do conhecer 

tudo aquilo que se segue depois dele: de fato, 

conhecemos e compreendemos por nossas almas 

muitos seres dos quais não somos o princípio. 

Mas a refutação de sentença do que julgou o 

princípio uno dos elementos existe, isto é, claro 

que conhecemos que muitos seres que não são 

elementos, assim, isto que todo ser ou tem 

existência ou não e que tudo aquilo que é igual 

ao mesmo são iguais entre si. Mas é impossível 

que o fogo, ou a água, ou algum outro elemento 

se diz ser o princípio desses que nos ensina que 

isso assim é ou a partir do contrário. 

 

 Neste parágrafo, Avicena faz uma crítica geral às teses dos filósofos da natureza 

(os primeiros “pré-socráticos”), os quais procuram o princípio elementar de todos os 

seres. Na verdade, eles não trataram propriamente da anima, no entanto, as teses deles se 

aplicam também a ela. O autor não só critica a tese do elemento uno primordial – 

especificamente os que creem serem os elementos primordiais a água, a terra, o fogo e o 

ar (acresce-se ainda o éter) –, mas também refuta a tese de que tudo o que conhecemos, o 

fazemos porquanto a anima é feita dos elementos daquilo que conhecemos e, portanto, é 

um conhecer por afinidade. E afirma categoricamente que conhecemos muitos seres dos 

quais nossa anima não participa do elemento primordial, ou seja, que nossa faculdade 

gnosiológica e perceptiva não depende necessariamente de sua participação na essência, 

ou ainda, nos elementos básicos daquilo que se conhece. Desconsidera inclusive como 

fábula, sem mais comentários, a tese atomista do vácuo, isto é, dos espaços vazios por 

onde a matéria se move. E continua refutando:176 

 

Item scientia animae de hoc quod ipsa est 

principium eius, aut est ut cognoscat ipsum 

principium, aut ut cognoscat ea quae accidunt ex 

principio et non sunt principium, aut utrunque.  

Além disso, o conhecimento da alma sobre isto 

que ela própria é princípio dele, ou existe para 

conhecer o próprio princípio, ou para conhecer os 

acidentes a partir do princípio, mas não são 

princípio, ou ambos.  

 

 
176 Idem, p. 48-49. 
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Si autem cognoscit principium aut utrunque, sed 

sciens rem debet esse principium eius, tunc 

anima principium est principii, quia ipsa est 

principium sui ipsius ut sciat seipsam. Si autem 

non scit principium, sed dispositiones et 

mutationes quae ei accidunt, tunc quis iudicat 

quod aqua aut ignis aut aliquod aliorum est 

principium? 

Mas, se conhece o princípio ou ambos e, 

conhecendo o ser, deve ser o princípio dela, então 

a alma é o princípio do princípio, pois ela é o 

princípio de si própria para que conheça a si 

mesma. Porém, se não conhece o princípio, mas 

as suas disposições e mutações acidentais, então, 

quem julga que a água, ou o fogo, ou outro deles 

seja princípio? 

 

Continuando a refutação de que a anima necessita de participar da essência do 

princípio daquilo que conhece, ou ainda, de ser ela própria o elemento que é o princípio 

do ser que conhece, o autor faz o seguinte raciocínio: dado que a anima é “princípio do 

conhecimento”, ou seja, objeto de investigação da Psicologia (antiga), ela tem como 

intenção ou a pesquisa do próprio princípio anímico, ou então dos seus acidentes, ou 

ainda, a ambos. E aqui cabe notar que, por acidente*, traduzimos as expressões latinas ea 

quae accidunt, “aquelas coisas que acontecem”, e quae ei accidunt, “as quais acontecem 

a ele”. Ora, sendo assim, supõem-se que seu objeto de pesquisa seja ambos, então, já que 

o ato de conhecer faz que o cognoscente seja o princípio daquilo que conhece, então, 

segundo Avicena, cria a situação estranha de a anima se converter no princípio de si 

própria. Entretanto, se seu objeto são os acidentes, então, contradiz a opinião dos quatro 

elementos primordiais. Segue-se: 177 

 

Sed qui posuerunt eam apprehendit per numerum 

dixerunt quod principium omnis rei numerus est, 

immo dixerunt quod essentia omnis rei numerus 

est et quod eius differentia est numerus. Quamvis 

alias iam ostendimus destructionem sententiae 

eorum de principio, et adhuc postea in doctrina 

primae philosophiae ostendemus etiam 

solutionem huius sententiae eorum et 

consimilium, tamen destruitur hic haec illorum 

sententiae quantum pertinet ad tractatum 

proprium de anima, hoc modo scilicet ut 

inspiciamus et consideremos si anima non este 

anima, nisi quia est numerus aliquis, 

Mas, os que afirmam que ela apreende pelo 

número, dizem que o princípio de todo ser é 

número, pelo contrário, disseram que a essência 

de todo ser é o número e que sua diferença é o 

número. De fato, já demonstramos outras 

refutações das sentenças deles sobre o princípio 

e, além disso, na doutrina da Filosofia Primeira 

demonstramos também a dissolução desta 

sentença deles e similares também é refutada 

aqui esta sentença deles pertinente ao próprio 

tratado sobre a alma, por esse modo, isto é, que 

ponderamos e consideramos se a alma não é 

alma, não ser que é algum número, 

 

 
177 Idem, p. 49-53. 
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scilicet ut quattuor aut quinque, aut quia est par 

vel impar aut aliquid quod est communius quam 

sit numerus aliquis. Si enim anima non est id 

quod est, nisi quia ipsa est numerus aliquis, quid 

dicent de animali quod est in médio gracillimum 

quod, cum inciditur, movetur unaquaeque pars 

eius et sentit? Quia, cum sentit, sine dubio est ibi 

aliquid imaginationis; similiter unaquaeque pars 

eius secedit fugiens in partem, et hic motus sine 

dubio est ex aliqua imaginatione. Constat autem 

quod duae partes moventur duabus viribus quae 

sunt in eis, et quod unaquaeque illarum minor est 

numero qui erat in coniunctione. Si autem anima, 

secundum eos, est numerus qui erat [...] et non 

aliud, tunc istae duae partes moventur, et non per 

animam: quod est impossibile, quia in 

unaquaque illarum est anima eiusdem speciei 

cuius est anima alterius. Ergo anima huiusmodi 

animalis una est in effectu, sed multiplex in 

potencia multiplicitate animaraum. Hoc autem 

quod in animali destruuntur duae eius animae et 

non in vegetabili, est propter hoc quod in 

vegetabili infusum est instrumentum primum 

propter quod permanet opus animae. Non est 

autem ita in animalia in gracillimo, quia una 

pars corporis animalis gracillimi non habet 

principium reservandi complexionem aptam 

animae; altera autem habet ipsum principium, 

sed ad hoc ut reservetur, eget sanitate alterius 

partis: partium etenim corporis altera pendet ex 

altera ad suffragandum sibi in custodiendo 

complexionem. Si autem non fuerit anima 

numerus designatus, sed fuerit numerus alicuius 

qualitates aut alicuius formae, videbuntur esse in 

uno corpore multae animae: scis enim quod in 

multis paribus alii pares sunt, et in multis 

imparibus sunt impares; similiter in multis 

quadratis sunt quadrati; 

 

isto é, que quatro ou cinco, ou porque é par ou 

ímpar algo que é mais comum que seja algum 

número. Pois se a alma não é aquilo que é, a não 

ser porque ela é algum número, que dizem sobre 

o animal que é dividido ao meio que, enquanto é 

cortado, cada uma de suas partes se move e sente 

por si? Porque, enquanto sente, sem dúvida é ali 

algo da imaginação; do mesmo modo, cada uma 

de suas partes caminha fugindo para sua parte, e 

aqui o movimento sem dúvida é daquela 

imaginação. Porém, consta que as duas partes são 

movidas por duas forças [impulsos] que estão 

nelas, e que cada uma delas é menor pelo número 

que estava em conjunção. Porém, se a alma, 

segundo eles, é o número que era [...] e não outro, 

então estas duas partes são movidas e não através 

da alma: que é impossível, porque em cada uma 

delas existe uma alma da mesma espécie da qual 

é alma de outro. Logo, do mesmo modo, é uma 

alma animal em efeito, mas múltipla em potência 

pela multiplicidade das almas. Porém, isso que 

no animal são destruídas as duas [partes] da alma 

dele e não no vegetal, é por causa disso que no 

vegetal é infuso o primeiro instrumento por 

aquilo que permanece operação da alma. Porém, 

não é assim no animal dividido no meio, porque 

uma parte do corpo animal dividido não tem 

princípio de conservar a complexão apta da alma; 

porém, outra tem o mesmo princípio, mas, para 

isto que é reservado, é privada da saúde de outra 

parte: com efeito, uma das partes do corpo 

depende da outra a fim de aprovar em se na 

custódia da complexão. Porém, se não fosse a 

alma número designado, mas fosse número de 

alguma qualidade, ou de alguma forma, 

pareceriam existir em um só corpo muitas almas: 

pois conheces que nos muitos pares existem 

outros pares e nos muitos ímpares existem 

ímpares; do mesmo modo, nos muitos quadrados 

existem quadrados;
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similiter etiam sunt alii respctus. Item unitates 

aggregatae in numero aut habent situm aut non. 

Si autem habuerint situm, sunt puncta; si autem 

fuerint puncta, aut anima erit anima ideo quia est 

numerus illorum huiusmodi. Sed illi posuerunt  

naturam animalitatem, idest animae, nudam 

numeralitatem; ergo numerus qui est in punctis 

est anima. Ergo omne corpus, cum posuerint in 

eo hunc numerum punctorum, erit habens 

animam; in omni autem corpore potes ponere 

puncta quot volueris: ergo omne corpus potest 

habere animam, eo quod haec puncta possunt 

poni in illo. Si autem anima fuerit numerus qui 

non habet situm, sed qui est unitates disgregatae, 

tunc in quo sunt disgregatae, cum non habeant 

materias diversas nec accesserint ad illas aliae 

proprietates nec differentiae aliae? Non enin 

multiplicantur ea quae sunt similia nisi in 

materiis; si autem habuerint materias diversas et 

sunt habentes situm, habent corpora diversa. 

Sive autem sit ita, sive non sit ita, quomodo hae 

unitates sive puncta sunt aggregata simul, 

quandoquidem colligatio uniuscuiusque eorum 

cum alio et aggregatio eorum non fit nisi vel ex 

hoc quod sunt unitates vel ex hoc quod sunt 

unitates vel ex hoc quod sunt puncta? Oportet 

ergo ut unitates et puncta concurrant sibi ad 

coniungendum undecumque fuerint. Si autem hoc 

fit ex coniungente qui coniungit unamquamque 

alii quousque coniuncta sint, et ipsum conservat 

ea coniuncta, hoc videtur melius ut sit anima. 

 

 

 

 

 

e existem também, do mesmo modo, outros 

olhares. Igualmente, as unidades agregadas em 

número ou tem posição ou não. Porém, se 

tivessem posição, seriam pontos; Entretanto, se 

fossem pontos, ou a alma seria alma por ser 

número daqueles pontos, ou não seria assim, mas 

seria vigor, ou qualidade, ou outra coisa do 

mesmo modo. Mas eles afirmam a natureza 

enquanto animalidade, isto é, da alma, somente 

numeralidade; portanto, o número que está nos 

pontos é a alma. Assim, todo corpo, visto que 

afirmam sobre ele este número dos pontos, será o 

que tem alma; porém, em todo corpo, podereis 

colocar quantos pontos quiseres; logo, todo corpo 

pode ter alma, por aquilo que estes pontos podem 

ser colocados nele. No entanto, se a alma for 

número que não tem posição, mas que são 

unidades desagregadas, então no qual são 

desagregados, visto que não possuem matérias 

diversas, nem ocorrem a elas outras 

propriedades, nem outras diferenças? Pois, não 

são multiplicados aquelas que são similares a não 

ser nas matérias; mas, se tivessem matérias 

diversas e são os que tem posição, possuiriam 

corpos diversos. Todavia, ou seja assim, ou não 

seja assim, como estas unidades ou pontos são 

agregados simultaneamente, porque a coligação 

de cada uma delas com outro e agregação deles 

não se faz a não ser ou a partir disto que são 

unidades, ou a partir disto que são pontos? 

Portanto, convém que as unidades e pontos 

concorram por si a fim de que cada uma seja 

unida. Assim, se isto se faz a partir daquilo que 

agrega o que agrega cada um dos outros e a partir 

do que une que uma cada um dos outros até que 

estejam unidos e o mesmo conserva aquelas 

coisas unidas, isso parece melhor que seja a alma. 

 

 Aqui há uma crítica à opinião pitagórica que concebe como princípio os números. 

Ora, Avicena afirma já haver demonstrado ser uma tese errônea em tratados anteriores e 
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declara que há de refutá-la no tratado da Filosofia Primeira, isto é, da Metafísica. No que 

se refere especificamente à anima, ele procura demonstrar a absurdidade de identificar a 

anima como número (entendido, supomos, como unidade) e exemplifica nos animais 

simples (como seria o caso de uma minhoca), os quais, ao serem cortados, subsistem cada 

parte de modo autônomo, o que suporia também uma divisão da anima, isto é, a 

propagação da anima se daria pela divisão, fato esse que o autor considera absurdo, 

válido, entretanto, para os vegetais. Num animal mais complexo, ao se cortar uma parte 

deste, a anima não permanecerá no membro cortado, porquanto, para esses, depende da 

unidade da compleição para realizar o animal. 

 Além da tese dos números abstratos, há também a tese geométrica na qual a anima 

é vista como um ponto localizado. Ora, nesse sentido, a anima se torna presente mediante 

uma agregação orgânica desses pontos, realizando um ser concreto. Ou também a anima 

pode ser entendida uma faculdade ou qualidade inerente a este conjunto de pontos. Ou 

ainda, a anima dever-se-ia entender, melhor, como o elemento formador ou agregador 

que dessa unidade de pontos num todo orgânico unitário. Segue-se:178 

 

Sed ex hoc quod dixerunt animam compositam 

esse ex principiis, et quod ob hoc potest scire 

principia et alia praeter principia, propter illud 

quod habetur in illa de ipsis, et quod non scit 

quicquid est nisi propter similitudinem eius quam 

habet in se, sequitur necessário ut anima non 

sciat ea quae fiunt ex principiis et quae sunt 

diversa a natura eius. Coniunctio etenim 

aliquando facit affectiones in principiis et formas 

quae non sunt in ea, sicut osseitas et carneitas et 

humanitas et asinitas et cetera, et haec necesse 

est ut nesciantur ab anima, quia haec non sunt in 

illa, eo quod non sunt in ea nisi partes 

principiorum tantum. Si autem posuerint quod in 

coniunctione animae est homo aut equus aut 

elefas, 

 

 

 
178 Idem, p. 53-55. 

Mas, a partir do que disseram que a alma 

composta existe a partir dos princípios e que por 

causa disso pode conhecer os princípios e outras 

coisas além dos princípios, em razão daquilo que 

se tem nela a respeito dos próprios e que não 

conhece aquilo que é a não ser por causa da sua 

semelhança que tem em si, segue 

necessariamente que a alma não conheça aquelas 

coisas que se tornam a partir dos princípios e que 

são diversos por sua natureza. De fato, a conexão 

algumas vezes faz as aptidões nos princípios e 

formas que não estão nelas, assim como a 

ossidade, a carnalidade, a humanidade, a 

asnidade e outras coisas e esta necessariamente é 

que são desconhecidas pela alma, porque estas 

coisas não estão nela, por aquilo que não são nela 

a não ser partes dos princípios somente. Todavia, 

se colocam que na conjunção da alma é homem 

ou cavalo ou elefante, 
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sicut est in ea ignis et terra, victoria et amor, 

magnam certe putaverunt stultitiam: si enim 

fuerit in anima homo, tunc in anima est anima, et 

in eadem iterum est homo et elefas, et erit hoc in 

infinitum. Hoc etiam absurdum est ex alia parte, 

scilicet quia oportet secundum hanc positionem 

ut aut Deus nihil sciat, aut sit compositus ex 

omnibus; utrunque autem horum heresis est; et 

cum hoc etiam oportet ut sit ignarus victoriae, 

quia victoria non est in eo: ex victoria etenim 

secundum eos provenit dissolutio et corruptio 

eius in quo est; ergo scientia creatoris de 

principiis erit imperfecta, et haec est magna et 

absurda heresis. 

assim como é naquele fogo terra vitória e amor 

julgaram certamente uma grande estultícia; pois, 

se estime na alma o homem, então na alma está a 

alma, e na mesma por sua vez é homem e elefante 

e será isso no infinito. Isso também é absurdo a 

partir de outra parte, isto é, porque convém 

segundo essa posição ou Deus nada sabe, ou seja, 

composto a partir de todos; porém, ambas dessas 

heresias é, e também, ambas enquanto convém 

isto que seja ignorante da vitória, que a vitória 

não está nele: de fato, da vitória os provém, 

dissolução e corrupção dele no qual está; logo a 

ciência do criador a partir dos princípios será 

imperfeita, e esta é grande e absurda heresia. 

 

Aqui Avicena faz uma crítica à gnosiologia pitagórico-platônica a qual afirma que 

a anima é feita do princípio de todos os seres que percebe. Na verdade, essa opinião 

afirma claramente ser a anima um microcosmos, possuindo essencialmente em si todos 

os seres. Ora, o autor aponta os defeitos de tal opinião, pois se a anima é feita dos 

princípios de todos os seres que conhece, entendendo os seres que existem essencialmente 

como elementos primordiais, seria ela capaz de apreender os seres causados por essas 

essências primordiais que não participam necessariamente dos elementos primordiais? A 

consequência lógica é que não há possibilidade e exemplifica o caso das operações de 

determinada natureza, ou ainda os conceitos abstratos como a “ossidade” (o conceito de 

osso), a “carnalidade”, a “humanidade”, a “asnidade”, pois estes não são feitos dos 

elementos primordiais dos quais a anima é feita. 

 E acrescenta ainda que se fosse assim, não seria possível a onisciência em Deus, 

porquanto seria necessário que ele fosse formado de todas as essências, de todos os 

elementos e de todos os princípios de todos os seres que convinha conhecer. Isso é 

considerado absurdo e uma heresia por Avicena. Segue-se:179 

 

Deinde oportet ut terra sciat terram et aqua 

aquam, sed ut terra non sciat aquam nec aqua 

terram, et ut calidum sciat calidum et non sciat 

frigidum; et oportet ut membra quibus est 

 
179 Idem, p. 55-57. 

Em seguida, convém que a terra conheça a terra 

e a água, a água, mas que a terra não conheça a 

água, nem a água, terra, conheça o calor e não 

conheça o frio; convém que os membros em que
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multum terrenitatis sint multum sententia terram, 

quod non est ita, quia sunt non sententia nec 

terram nec aliquid aliud, et haec sunt ut unguis 

et os. Melius est autem ut res patiatur et 

afficiatur a suo contrario quam ut afficiatur a 

suo simili; tu autem scis quod sensus est aliqua 

affectio vel aliqua passio; et oportet, secundum 

eos, ut non sit hic aliqua vis quae apprehendat 

contraria; et oportet ut albedo et nigredo non 

apprehendantur uno sensu, sed apprehendantur 

albedo parte visus quae est alba et nigrido parte 

eius quae est nigra, et, quia colores habent 

compositionies infinitas, oportet ut attribuantur 

visui partes infinitae et diversorum colorum. Si 

autem medii colores non sunt certi et non sunt 

nisi commixtio contrariorum secundum magis et 

minus absque alia diversitate, tunc oportet ut 

apprehensor albi apprehendat album purum et 

apprehensor nigri apprehendat nigrum purum, 

quia impossibile est ei apprehendere aliud ab 

ipso, et oportet ut non impediatur scire simplicia 

compositorum et non cognoscat media eorum in 

quibus non apparent nigredo et albedo in effectu; 

similiter etiam oportet ut apprehendat triagulum 

per triangulum et rotundum per rotundum et 

alias figuras infinitas et numeros etiam per 

similitudines eorum. Tu scis autem quod unum 

sufficit ad probationem contrariorum et ad 

cognotionem eorum per illud, sicut est regula 

recta per quam deprehendimus rectum et curvum 

simul; non enim oportet ut quicquid scitur, 

sciatur per id quod est ei proprium. Sed eorum 

qui posuerunt animam apprehendentem res per 

motum suum circularem ut eo moveatur ad 

apprehendentem res per illum, postea 

declarabimus destructionem suae dictionis, cum 

declaraverimus quod apprehensio intelligibilis 

impossibile est ut fiat per corpus. 

 

há muita terreidade haja muita terra percebida, 

que não é assim, porque não são sensação, nem 

terra, nem alguma outra coisa, tudo isso é como 

unha e ossos. Porém, é melhor que o ser padecido 

e impresso por seu contrário que como é 

impresso pelo seu semelhante; porém, tu sabes 

que o sentido é certa aptidão ou certa paixão; e 

convém, segundo eles, que não haja aqui algum 

poder que apreenda seres contrários; e convém 

que alvura e negritude não são apreendidas pelos 

sentidos, mas é apreendida a alvura pela parte da 

visão que é alva, a negritude por sua parte que é 

negra e, ainda, que nas cores haja composições 

infinitas; convém atribuir-se à visão partes 

infinitas e de diversas cores. Mas, se não há cores 

médias definidas, senão por uma maior ou menor 

mistura que a diversifique, então convém que a 

apreensão do alvo apreenda o alvo puro e a 

apreensão do negro apreenda o negro puro, por 

ser impossível compreender algo por isso e 

convém não impedir conhecer seres simples e 

compostos e não conheça os intermediários deles 

nos quais não aparente negritude ou a alvura em 

efeito; assim, também convém que apreenda o 

triângulo pelo triângulo e o redondo pelo redondo 

e também tantas outras infinitas figuras e 

números por sua semelhança. Contudo, conheces 

que uma só é suficiente para se provar os 

contrários e para o conhecimento deles por meio 

do ser, como é uma reta regular por aquilo que 

depreendemos o reto e, do mesmo modo, o 

curvo; pois, não convém que qualquer ser seja 

conhecido por sua propriedade. Mas deles que 

colocaram a alma que apreende os seres de um 

seu movimento circular para que se mova por 

aquilo para que apreenda o ser pelo ser, depois 

declaramos a refutação de sua afirmação, quando 

declarávamos que a apreensão do inteligível é 

impossível que se faça pelo corpo. 
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Avicena continua a refutação com uma série de exemplos que, em suma, 

demonstram a inconsistência da opinião de que o conhecimento dos seres se faz pela 

participação do sentido perceptivo à essência daquilo que se conhece. Segundo ele, aquele 

que percebe deveria possuir, então, vários órgãos perceptivos e vários modelos 

perceptivos, como a triangularidade, a alvura, a negritude e assim por diante, a fim de 

perceber cada um desses elementos. Aponta ainda a dificuldade de se manter essa opinião 

em razão da variedade de gradação e mistura que existem nas cores, necessitando, 

segundo tal opinião, dessa diversidade infinita de partes do órgão perceptivo para o 

conhecimento de tudo. O mesmo se aplica às concepções de anima segundo o que se 

opina que ela seja, dever-se-ia possuir o seu princípio a fim de conhece-la. Segue-se:180 

 

Sed qui posuerunt animam complexionem, ex 

praedictis patet destructio sententiae ipsorum. 

Non enim omne id, quo destructo, vita destruitur, 

est anima: multa enim ex rebus et ex membris et 

ex humoribus et aliis sunt huius modi, et non 

negatur aliquid esse necessarium ad 

colligandam animam cum corpore, quod tamem 

propter hoc non est anima. Et ex hoc etiam scies 

errorem illius qui putavit animam esse 

sanguinem: quomodo enim esset sanguinis 

movens et sentiens? Qui autem dixit animam esse 

collectionem, iam posuit animam 

comparationem rerum intellectam. Quomodo 

autem erit anima inter contraria movens et 

apprehendens? Coniunctio etenim semper eget 

coniungente sine dubio, et melius est ut ipsum sit 

anima: ipsum est enim, quo descedente, 

destruitur coniunctio. Postea autem declarabitur 

tibi, per id quod disces de anima, destructio 

omnium harum dictionum aliis modis: nunc 

autem nos debemus inquirere naturam animae; 

iam autem dixerunt in destruindo has dictiones 

multa alia non multum necessária, et ideo 

praetermisimus illa. 

Mas os que colocaram a alma complexa a partir 

do que foi dito está aberto a refutação da sentença 

dos mesmos. Porquanto nem tudo aquilo pelo 

qual é destruída, a vida é destruída, é alma. Pois, 

muito dos seres, dos membros, dos humores e de 

outros são do mesmo modo, e não se nega algo 

que é necessário para unir a alma com o corpo 

que, todavia, por causa disso não é alma. E disto 

conheces o erro daqueles que julgou a alma ser 

sangue: porque como seria o sangue que move e 

sente? Porém, quem diz que a alma é união já 

coloca a alma como comparação dos seres 

inteligíveis. Como será, entretanto, entre os 

contrários que movem e apreendem? Também a 

conjunção está sempre privada do que une sem 

dúvida, e é melhor que a própria seja alma: pois 

o mesmo é, pelo que se diz, a união que se desfaz. 

Entretanto, depois te foi declarado, por aquilo 

que aprendes sobre a alma, a refutação de todas 

estas afirmações por outros modos.  Contudo, 

devemos agora investigar a natureza da alma; no 

entanto, já disseram sobre a refutação destas 

muitas outras afirmações não muito necessária, e 

por isso as omitimos dessa afirmação. 

 

 
180 Idem, p. 57.  
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Procurando encaminhar para o fechamento do capítulo, Avicena começa por 

afirmar que, em relação a tudo o que foi dito, a anima não pode ser uma composição dos 

mesmos elementos que, ao serem destruídos, causam a destruição da própria vida, não 

coincidindo com nenhuma das partes corpóreas do ser vivo. Mesmo havendo algum 

elemento que aja como um vínculo entre a anima e o corpo, não há necessidade de que 

este vínculo seja, ele próprio, uma anima. Critica ainda a afirmação dos que dizem ser a 

anima sangue ou uma união (uma síntese) de vários elementos, respondendo que, quanto 

ao sangue, este não pode ser um princípio motor e sensível; quanto ao fato de ser uma 

composição de vários elementos, isso causa um problema no que se refere à sua própria 

inteligibilidade, pois como há de unir em si a apreensão dos contrários? Questões essas, 

as quais procurará responder ao longo de todo o seu tratado. 

 

c) Acerca da substancialidade da anima 

O terceiro capítulo vem intitulado do seguindo modo: Quod anima continetur in 

praedicamento substantiae, cuja tradução literal é: “Que a alma está contida no 

predicamento ‘substância’”. Neste capítulo, Avicena, após tudo o que já foi discutido, 

procura dar uma definição do que seja a anima, a partir do confronto entre as 

especificidades vegetais e animais. Eis o texto:181 

 

Dicemus quia iam scis ex praemissis animam non 

esse corpus. Si autem constiterit quod aliquam 

animam possibile est per seipsam solam existere, 

non dubitabis eam esse substantiam. Hoc autem 

non declarabitur tibi nisi in aliquo eius quod 

dicitur anima; sed in ceteris, sicut anima 

vegetabili aut in anima animali, hoc non 

constabit, quia materia propria in qua existunt 

istae animae non est id quod est nisi ex 

complexione propria et affectione propria, et non 

remanet existens cum illa complexione propria in 

effectu nisi quamdiu anima fuerit in illa. 

Digamos que já sabes que a alma não é um corpo 

a partir do que foi dito. Porém, ao se estabelecer 

que é possível a alguma alma subsistir somente 

por si própria, não duvidarias que ela fosse uma 

substância. Porém, isso não te será declarado 

senão em algo seu que se diz da alma; mas em 

outros, como a alma vegetal ou na alma animal, 

isso não se estabelece, porque a próprio matéria 

na qual subsistem essas almas não é aquilo que 

existe senão a partir da própria compleição e da 

própria aptidão e não permanece o que subsiste 

com aquela compleição própria em efeito senão 

pelo tempo que a alma existirá nela. 

 

 

 
181 Idem, p. 59. 
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Anima enim est quae facit eam illius 

complexionis; anima enim sine dubio est causa 

qua vegetabile et animale sunt illius 

complexionis quam habent: anima etenim est 

principium generationis et vegetationis, sicut 

diximus. Ergo proprium subiectum animae 

impossibile est esse id quod est in effectu nisi per 

animam, et est causa ei unde est sic. Et 

impossibile est dici quod subiectum proprium 

habeat esse in natura sua, et quod hoc fiat causa 

alterius rei quae non est anima, cui postea 

adveniat anima sicut pars aliqua quae non habet 

postea partem in eius definitione nec in eius 

constitutione vel eius ordine, sicut dispositio 

accidentium quorum esse consequitur esse 

subiecti sui, consecutione necessaria, et non sunt 

constituentia subiectum in effectu. Sed anima est 

constituens suum proprium subiectum et dat ei 

esse in effectu, sicut scies postea hanc 

dispositionem, cum locuti fuerimus de 

animalibus. 

Porque a alma é quem a faz daquela compleição; 

pois, sem dúvida, a alma é a causa pela qual o 

vegetal e o animal são daquela compleição a qual 

possuem: de fato, a alma é o princípio de geração 

e de vivificação, como dissemos. Logo, é 

impossível que o próprio substrato da alma seja 

aquilo que é em efeito senão pela alma, e é a 

causa dele no qual assim é. E é impossível se 

dizer que o próprio substrato tenha ser em sua 

natureza, e que isso se torne causa de outro ser 

que não é alma, a qual depois chega a alma como 

a parte de qualquer modo que não tem depois a 

parte em sua definição, nem em sua constituição 

ou sua ordem, como a disposição dos acidentes 

dos quais o ser atinge o ser do seu substrato, pela 

consequência necessária e não são estabelecidos 

o substrato em efeito. Mas a alma é seu próprio 

substrato constituinte e lhe dá o ser em efeito, 

assim como sabes depois esta disposição quando 

falarmos sobre os animais. 

 

Dirigindo-se ao seu leitor, Avicena recorda que, pelo que já foi antecipado, pode-

se concluir que a anima não é um corpo. No entanto, isso não se verifica com evidência 

em todas as ocorrências, como, por exemplo, pode-se notar entre os seres vegetais e os 

seres animais – e aqui entendemos animais os seres sensitivos desprovidos de intelecto. 

Ora, se for constatado que a anima possa subsistir por si mesma isolada, então sim, 

reconhece-se a sua não-corporeidade. 

Entretanto, as realidades materiais possuem uma conformação própria, uma 

determinação que realiza um ser concreto mediante a união de determinados elementos. 

Ora, essa determinação, estando ausente, leva a desagregação desses elementos e a 

consequente corrupção do ser à indeterminação. Ora, é esse elemento determinante ou de 

conformação dos seres concretos que se entende ser a anima. É ela que, não somente dá 

a conformação aos elementos, realizando um ser em efeito determinado, mas também é o 

princípio de geração e de desenvolvimento do vegetal e do animal. 

Em seguida, afirma ser inadmissível que um substrato seja determinado por um 

outro fator que agregue seus elementos e o conforme que não seja a anima, ou ainda, que 
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isso ocorra por sua natureza própria após o qual a anima se uniria acidentalmente ao 

substrato conformado – como ocorre com os acidentes que são subordinados aos 

substratos sem que interfiram em sua estruturação –, porém, sem qualquer interferência 

no que se refere à sua conservação, estruturação e desenvolvimento, porquanto a anima 

é, ela própria, a causa determinante que realiza efetivamente o substrato. Aliás, a própria 

anima é o substrato enquanto agente determinante das realidades efetivas. Segue-se:182 

 

Sed inter subiectum remotum et animam sunt 

aliae formae quae perficiunt vel constituunt illud. 

Cum autem separatur anima, sequitur necessario 

ut accidat ei, cum separatione eius, forma 

inanimalitas quae est sicut opposita formae 

complexionali quae est congrua animae. Et haec 

forma et haec materia quam habebat anima non 

remansit post animam in sua specie aliquo modo, 

sed destruitur eius species et eius substantia quae 

erat subiectum animae, et anima substituit in eo 

aliam formam propter quam remaneat matéria in 

efectu in sua natura. Illud ergo corpus naturale 

non erit iam sicut erat, sed habebit aliam formam 

et alia accidentia, et aliquando peribunt aliquae 

eius partes et separabuntur a substantia 

postquam mutatum est totum, et non erit servata 

essentia materiae post separationem animae, sed 

quae erat subiectum animae, fit nunc subiectum 

alterius ab illa. Ergo animam esse in corpore non 

est idem quod accidens in subiecto. 

 

 

Mas entre o substrato remoto e a alma há outras 

formas que perfazem ou constituem aquilo. 

Contudo, quando a alma é separada, segue-se 

necessariamente que lhe aconteça, com sua 

separação, a forma “inanimalidade” a qual está 

assim oposta à forma “complexional” que é 

côngrua à alma. E tanta essa forma como essa 

matéria que a alma possuía não permanece de 

algum modo depois da alma em seu aspecto, mas 

seu aspecto é destruído e sua substância que era 

substrato da alma, e a alma substitui nele outra 

forma por causa daquilo que a matéria permanece 

em efeito em sua natureza. Todavia, aquele corpo 

natural já não será assim como era, mas terá outra 

forma e outros acidentes e, enfim, perecem as 

suas outras partes e são separadas da substância 

depois que é inteiramente mudada e não será 

conservada a essência da matéria após a 

separação da alma, mas o que era substrato da 

alma, torna-se agora substrato de outra a partir 

dela. Portanto, que a alma existe no corpo não é 

o mesmo que o acidente existe no substrato. 

 

 A conclusão que se pode tirar desse parágrafo é que a anima é, de fato, a forma 

substancial da matéria orgânica viva, porquanto, pela sua ausência em função da 

separação – e aqui podemos entender claramente que se trata da separação mediante a 

morte do ser animado ou vivo – ocorre uma transformação da substância pela 

desintegração dos elementos constitutivos alterando o seu primeiro aspecto, ou mesmo 

assumindo novas formas. Segue-se: 

 
182 Idem, p. 59-60. 
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Potest autem aliquis dicere: “concedimus quod 

animae vegetabilis haec est forma scilicet quod 

est causa perficiendi suam materiam propriam; 

sed de sensibili animali non est ita: videtur enim 

quod vegetabilis perficiat eius materiam ad 

quam postea consequenter adveniat anima 

animalis; animalis ergo anima advenit in 

materiam quae iam prius est constituta ab illa, 

quae est causa perficiendi materiam in quam 

adveniat illa scilicet animalis; ergo non est 

animalis nisi existens in subiecto”. Contra hoc 

autem sic respondemus quod ex anima 

vegetabili, secundum quod est anima vegetabilis, 

non provenit nisi corpus vegetabile absolute, et 

anima vegetabilis absolute non habet esse nisi 

esse quod est intellectus generalis, et hoc est 

tantum in intellectu; esse autem sensibile est in 

suis speciebus. Quod ergo dici oportet, hoc est 

quia anima vegetabilis causa est quae habet 

etiam subiectum commune universale non hebens 

esse, videlicet corpus vegetabile augmentabile, 

absolutum genus, non specificatum; sed corpus 

habens instrumenta sentiendi et cognoscendi et 

motus voluntarii non provenit ex anima 

vegetabili secundum quod est anima vegetabilis, 

sed ex hoc quod adveniat ei alia differentia 

propter quam fit alia natura, scilicet anima 

sensibilis. 

Contudo, alguém pode dizer: “concedemos que 

essa é a forma da alma vegetal, isto é, que é a 

causa de perfeição de sua própria matéria; mas, 

em relação ao animal sensível não é assim: pois, 

parece que o vegetal aperfeiçoa sua matéria para 

qual depois em consequência a alma animal 

atinge; portanto, a alma animal atinge à matéria 

o que já antes é constituída por ela, que é causa 

de perfeição da matéria na qual ela atinge, isto é, 

a animal; logo, não é animal a não ser que exista 

no substrato”. No entanto, contra isso assim 

respondemos que a partir da alma vegetal, 

segundo o que é alma vegetal, não provém a não 

ser o corpo vegetal em absoluto, e a alma vegetal 

em absoluto não possui ser senão o ser que é 

intelecto geral, e isso há somente no intelecto; 

entretanto, e o ser sensível está em seu aspecto. 

Assim, o que convém se dizer é isto que a alma 

vegetal é causa que tem também substrato 

comum universal não que tem o ser, isto é, o 

corpo vegetal aumentável é um gênero absoluto, 

não específico; mas o corpo que possui 

instrumentos de sensação, conhecimento e 

movimento de vontade não provém da alma 

vegetal segundo o que é alma vegetal, mas a 

partir disto que lhe atinge outra diferença em 

razão do que se torna outra natureza, isto é, alma 

sensível. 

 

Aqui Avicena levanta a questão da relação entre os aspectos vegetais e sensíveis. 

Estaria o animal num estágio acima ao do vegetal? A anima sensibilis se acresceria ao já 

estruturado corpo orgânico vegetal estando àquela subordinada? Sendo assim, a anima 

sensibilis exisitria somente em um substrato já predeterminado por uma anima vegetalis, 

substituindo-a em seguida. Dado que as faculdades sensíveis não procedem da anima 

vegetalis, o autor responde não haver esta concretamente, dado que as faculdades vegetais 

(nutrimento, crescimento) estão inclusas na anima sensibilis e, portanto, trata-se de uma 

outra natureza completamente distinta. Segue-se:183

 
183 Idem, p. 61. 
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Debemus autem super hoc apponere 

expositionem, dicentes quod per animam 

vegetabilem aut volunt intelligi animam 

specialem quam proprie designet vegetabilis sine 

sensibili; aut volunt intelligi intellectum 

communem quo uniuntur anima vegetabilis, et 

sensibilis secundum hoc quod vegetant et 

generant et augmentant: haec enim aliquando 

dicitur anima vegetabilis, sed haec dictio est 

impropria; anima enim vegetabilis non est nisi in 

rebus vegetabilibus, et intellectus in quo 

conveniunt anima vegetabilis et anima sensibilis 

sic est in vegetabili sicut est in animalibus, et esse 

eius est sicut esse rei universalis in rebus; aut 

volunt intelligi unam ex viribus animae sensibilis 

ex qua proveniunt actiones vegetandi et 

augmentandi et generandi. 

Assim sendo, devemos sobre isto expor dizendo 

que, pela alma vegetal, ou querem entender-se 

que a alma específica a qual designa 

propriamente vegetal sem sensibilidade; ou 

querem que o intelecto comum se entenda por 

aquilo que é unido alma vegetal e sensível 

segundo isso que vivificam, geram, 

desenvolvem-se: pois, por vezes, isso; diz-se da 

alma vegetal, mas isso foi dito impropriamente; 

pois a alma vegetal não existe a não ser nos seres 

vegetais e o intelecto no qual ajustam-se a alma 

vegetal e a alma sensível, existindo tanto na 

vegetal, como na animal, e sua existência é 

conforme a existência do ser universal nos seres; 

ou querem que se entenda uma dos poderes da 

alma sensível a partir da qual provém as ações de 

vivificar, desenvolver e gerar. 

 

Aqui o autor faz um adendo de esclarecimento, recordando o seguinte: por anima 

vegetalis pode-se entender duas coisas: a) em sentido próprio a alma específica dos seres 

vegetais; b) em sentido figurado, referindo-se às faculdades anímicas de nutrição e 

crescimento inerente à anima sensibilis, isto é, à alma própria dos animais sensíveis. 

Sendo assim, a anima vegetalis só existe realmente nos seres vegetais, quanto que, nos 

seres anímicos, ela corresponde, como já dito, a um modo de se referir às faculdades 

vegetativas, isto é, à nutrição, crescimento e geração. Segue-se:184 

 

Si autem volunt intelligi per hoc animam 

vegetabilem quae est specialis comparatione 

facientis vegetationem, hoc in solis vegetabilibus 

est et non in sensibilibus. Si autem volunt per hoc 

intelligi intellectum communem, tunc non debet 

ei comparari intellectus [...] effectus specialis: 

efficiens enim singulare designatum ipsum est 

cui debet comparari effectus singularis 

designatus, et hoc iam in praemissis 

demonstratum est. 

Contudo, querem entender por isso que a alma 

vegetal é específica pela comparação do que faz 

a vivificação, isso existe somente no vegetal e 

não no que é sensível. Entretanto, se querem que 

se entenda por isso o entendimento comum, 

então não lhe deve ser comparado o intelecto [...] 

um efeito específico: pois, o que efetua o singular 

é ele próprio designado ao qual deve ser 

comparado o efeito singular designado e isso já 

se demonstrou anteriormente. 

 

 
184 Idem, p. 62. 
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Corpus autem quod debet comparari animae 

vegetabili universali, hoc est scilicet quod est 

imperfectum commune. Sed quod est perfectum 

aptum ad recipiendum sensibilitatem aut non 

aptum, hoc non comparatur animae vegetabili 

secundum quod est communis nec iste intellectus 

consequitur eam. Sed modus tertius non potest 

esse ut putant scilicet quod vis vegetandi, 

adveniens sola, efficiat corpus animale. Si enim 

haec sola vis esset rector, sola perficeret corpus 

vegetabile, sed non est ita : non enim facit, 

scilicet in animali, nisi corpus animale cum 

instrumentis sentiendi et motus. Ergo ipsa est vis 

animae habentis alias vires, quarum una haec 

est; quae omnes operantur ad hoc ut proveniat 

aptitudo onstrumentorum ad perfectiones 

secundas ipsius animae, cuius haec vis est; et 

haec anima est animalis. Postea autem 

declarabitur tibi quod anima una est ex qua 

defluunt hae vires in membra, sed praecedit actio 

aliquarum et consequitur actio aliarum 

secundum aptitudinem instrumenti. 

No entanto, o corpo que deve ser comparado à 

alma vegetal universal, é isso que é imperfeito 

comum. Mas o que é perfeito apto, isso não é 

comparado à alma vegetal segundo o que é 

comum, nem esse intelecto se segure a ela. 

Porém, o terceiro modo não pode ser que 

julguem, isto é, que o poder vivificante, que 

atinge sozinho, efetua o corpo animal. Pois, se 

este poder somente seria diretor, aperfeiçoaria 

somente o corpo vegetal, mas não é assim: pois, 

não faz, isto é, no animal, senão o corpo animal 

com os instrumentos de sensação e movimento. 

Portanto, ela é o poder do animal que tem outros 

poderes, dos quais um é este; que todos são 

operados para isto que a aptidão provém dos 

instrumentos para as segundas perfeições da 

própria alma, da qual este poder é; e esta alma é 

a animal. Depois te será declarado que a alma é 

una a partir da qual dimanam estes poderes nos 

membros, porém, a ação de algumas precede e a 

ação de outras segue-se segundo a aptidão do 

instrumento. 

 

 Continuando a argumentação, o autor afirma que se quiser entender por anima 

vegetalis algo específico, determinado, que é princípio vital vegetativo, então isso é 

específico dos seres vegetais e não animais ou sensíveis, ou melhor, ela poderá somente 

determinar um ser vegetal; pelo contrário, se quiser aplicar um sentido mais genérico e, 

portanto, em linguagem imprópria ou metafórica, ele se referia tão somente aos princípios 

operativos vegetativos, como já ditas, num corpo animal. No entanto, não seria próprio 

de uma anima vegetalis ser o princípio sensível ou de animalidade de um corpo animal, 

porquanto uma anima vegetalis não está apta, isoladamente, à faculdade perceptiva. 

Sendo assim, as faculdades vegetativas estão inclusas numa anima sensibilis, pois jamais 

uma anima vegetalis, poderá, como alguns pensam, determinar um corpo animal 

acrescentando depois as faculdades sensíveis de uma anima secundária acrescida como 

acidente. A anima sensibilis possui tanto as faculdades anímicas quanto vegetativas. 

Segue-se:185 

 
185 Idem, p. 65-66. 
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Ergo anima quae est in omni animali, ipsa est 

congregans principia sive materias sui corporis 

et coniungens et componens eas eo modo quo 

mereatur fieri corpus eius, et ipsa est conservans 

hoc corpus secundum ordinem quo decet. Et 

propter eam non dissolvult eas extrinseca 

permutantia, quamdiu anima fuerit in illis; 

alioquin non remanerent in propria sanitate; sed 

propter dominium quod anima hebet in illis, 

contingit ut vis vegetabilis roboretur aut 

debilitetur cum percipit anima quae respuit vel 

appetit odio vel amore qui non est corporalis ullo 

modo. Et hoc contingit cum id quod percipit 

anima est credulitas quae non est afficiens 

corpus ex hoc quod est credulitas, sed 

consequitur eam passio gaudi aut doloris, et hoc 

etiam est de apprehensionibus animalibus et non 

est de his quae accidunt corpori ex hoc quod est 

corpus; et hoc afficit virtutem vegetabilem et 

nutribilem ita ut, ex accidente quod primum 

accidit animae, sicut gaudium rationabile, 

contingat in ea robur et velocitas in actione sua, 

sed ex accidente illi contrario, scilicet dolore 

rationabili cum quo nihil est doloris corporalis, 

contingat in ea debilitas et desidia, ita ut 

deterioetur eius actio et aliquando destruatur 

eius complexio omnino. Et hoc sufficiet tibi ad 

sciendum quod anima est continens in se vires 

sentiendi et vegetandi, cum ipsa sit una, et quod 

hae non sunt sine illa. 

 

Desse modo, a própria alma que existe em todos 

os animais é a que congrega os princípios ou 

matérias de seu corpo e que as une e dispõem 

pelo modo que merece tornar-se seu corpo e é ela 

que conserva esse corpo segundo a ordem pela 

qual convém. E, em razão da alma, que elas não 

dissolvem por uma mudança extrínseca, pelo 

tempo que a alma permanecerá neles; além disso, 

não permanecem na própria sanidade; mas em 

razão do domínio que a alma tem neles, acontece 

que o poder vegetal é robustecido ou debilitado 

quando a alma percebe que repele ou deseja pela 

repulsa ou pelo desejo que não é, de modo algum, 

corporal. E isso acontece quando aquilo que a 

alma percebe é credulidade que não é o que dota 

o corpo a partir disso que é credulidade, mas 

segue-se a ela a paixão da alegria ou da dor e isso 

também é a partir da apreensão animal e não é 

desses que ocorrem ao corpo a partir disto que é 

corpo; e isso dota o poder vegetal e de nutrição 

assim como, a partir do acidente que ocorre 

primeiro à alma, assim como a alegria racional, 

atinge-a a robustez e a velocidade na sua ação, 

mas a partir do acidente a ele contrário, isto é, 

pela dor racional com o qual nada é dor corporal, 

atinge-a a debilidade e o inércia, assim como se 

deteriora sua ação, em enfim, destrói-se 

totalmente sua complexidade. E isso te é 

suficiente para conhecer que a alma é a que 

contém em si os poderes de sensação e de 

vivificação, como ela seja una e que estas não 

existem sem ela. 

 

Na sequência do argumento, Avicena declara que a anima é aquele princípio 

definidor que agrega, ordena, unifica e conserva todos os elementos formadores de um 

corpo, tornando-o apto a ser o seu corpo, sendo-lhe a fonte potencial ou operativa de todas 

as faculdades inerentes aos órgãos, os quais são seus instrumentos, quer sejam essas 

faculdades sensíveis ou vegetais. Nenhuma ação que lhe advém extrinsecamente poderá 
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corromper de modo absoluto o corpo orgânico, desintegrando-o, enquanto a anima nele 

permanecer. Nesse sentido, a anima é, de fato, o princípio salutar do corpo. 

 Acresce-se ainda que a anima é o princípio dos impulsos estimativos de atração 

(amor) e repulsa (odium) que não residem no corpo, mas é próprio dos seres anímicos. 

Esse impulso influencia na nutrição, pela estimativa que se faz dos nutrientes em relação 

à satisfação ou não da percepção sensível dos elementos. A estimativa é uma faculdade 

que não somente não é corpórea, mas ainda ultrapassa o que é próprio da anima vegetalis, 

portanto, é próprio de um princípio anímico sensível. As afecções ou paixões de alegria 

ou tristeza é próprio da anima sensibilis, porquanto não possuem relação alguma com o 

corpóreo, ou seja, é algo que não está no corpo orgânico e é uma propriedade do princípio 

anímico, não vegetal. Um exemplo dado pelo autor é a tristeza racional, uma dor 

completamente distinta do corpo, mas que pode ter efeitos sobre ele. Segue-se:186 

 

Constat ergo quod anima est perfectiva corporis 

in quo est, et conservativa eius iuxta ordinem 

ipsius qui debet naturaliter dissolvi et dispergi: 

unaquaeque enim pars corporis habet debitum 

loci cuius non hebet alia et debet disiungi a sibi 

coniuncta; hoc autem ita ut est, non conservat 

nisi res quae est praeter naturam eius, et haec res 

est anima in animali. Anima ergo perfectio est 

subiecti quod est contitutum ab ea; est etiam 

constituens speciem et perficiens eam; res enim 

habentes animas diversas fiunt propter eas 

diversarum speciarum,et fit earum alteritas 

specie, non singularitate. Ergo anima non est de 

accidentibus quibus non specificantur species 

nec recipiuntur in constituitione subiecti. Anima 

enim est perfectio substantiae non ut accicidens, 

nec sequitur ex hoc ut sit separata aut non 

separata: non enim est omnis substantia 

separata, quia hyle non est separata nec forma; 

tu autem scis rem ita esse. 

 

 

Assim sendo, consta que a alma é a perfeição do 

corpo no qual existe e sua conservação junto da 

ordem do próprio que deve naturalmente ser 

dissolvido e disperso: pois, cada uma das partes 

do corpo tem a dívida daquele local não tem outra 

e deve ser separado de si as coisas unidas; porém, 

isso assim que é, não conserva a não ser a coisa 

que existe além da sua natureza e essa coisa é a 

alma no animal. Portanto, a alma é a perfeição do 

substrato que é constituído por ela; é também o 

que constitui o aspecto e que a aperfeiçoa: pois, 

os seres que possuem almas diversas se tornam 

em razão delas de aspectos diversos e se torna 

alteridade pelo aspecto delas, não pela 

singularidade. Sendo assim, a alma não existe a 

partir dos acidentes aos quais não se especificam 

os aspectos nem se recebem na constituição do 

substrato. De fato, a alma é a perfeição da 

substância, não como acidente, nem se segue a 

partir disso que seja separada ou não separada: 

pois, não é toda substância separada, porque a 

hylé não se separa, nem a forma; porém, tu sabes 

que a realidade é assim. 

 
186 Idem, p. 66-67. 
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Demonstremus igitur summatim vires animae et 

eius actiones, et deinde exsequemur singula 

perquirendo. 

Logo, demonstremos, em traços gerais, aos 

poderes da alma e suas ações e depois exporemos 

as coisas singulares que devem ser indagadas. 

 

Em conclusão, Avicena define a anima como um princípio de perfeição 

(perfectivo), de ordenação dos elementos constitutivos do corpo e de sua conservação no 

ser, que impede a dissolução e corrupção do mesmo. Sendo assim, a anima aperfeiçoa, 

ou seja, dá o acabamento do ser, estruturando-o de tal modo a fim de atingir a sua plena 

potencialidade. Isso ele conclui pelo fato de a unidade e conservação do corpo orgânico 

ser possível somente a partir de algo que lhe é distinto, isto é, a anima presente no animal, 

porquanto os próprios elementos não possuem em si essa capacidade de congregarem-se 

em uma unidade. Ela é ainda a perfeição da espécie, porque ao definir o corpo no ser que 

ela estabelece, o faz na distinção dos seres que lhe são diferentes, isso não somente, de 

modo genérico, na espécie, mas também, e sobretudo, no indivíduo. 

 Desse modo, a anima, enquanto um elemento perfectivo, é um definidor estrutural 

e, portanto, se classifica no âmbito das coisas substanciais em não acidentais e das 

substancias separadas, porquanto, acrescenta, nem todas as substâncias são 

necessariamente separadas, como é o caso da hylé* e da forma como já foi explanado no 

primeiro capítulo. 

 

II.3. Definindo o conceito de anima 

 Nos textos seletos do Livro V, referente aos capítulos III e VII do mesmo, 

procuramos eduzir os elementos do pensamento de Avicena que sintetizam, de certo 

modo, o conteúdo nuclear do que foi explanado nos capítulos já comentados. 

Estruturamos este tópico em duas divisões (ou subtópicos) correspondentes aos capítulos 

analisados.  No terceiro capítulo, eduzimos a ideia de como a anima é fundamental para 

a realização e existência do ser. No sétimo, procura enumerar e organizar as opiniões dos 

antigos pensadores referentes à anima. Sendo assim, sigamos com a investigação. 

 

a) Argumento acerca da existência da anima 

O terceiro capítulo da quinta parte vem intitulado: In quo continentur duae 

quaestiones quarum una est qualiter prosint sensos animae humanae et altera affirmare 

quod cepit esse, cuja tradução literal é: “no qual se contém duas questões das quais uma 

é como é útil os sentidos da alma humana e outra que afirma que ela tomou existência”. 
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A esta investigação nos interessa somente a segunda parte, a qual trata do vir a ser-existir 

da alma concomitante ao corpo. Seguimos o texto:187 

 

Dicemus autem quod anima humana non fuit 

prius existens per se et deinde venerit in corpus: 

animae enim humanae unum sunt in specie et 

definitione; si autem posuiremus quod prius 

habuerunt esse per se et non inceperunt cum 

corporibus, impossibile est tunc ut animae in 

ipso esse habeant multitudinem. Multitudo enim 

rerum aut est ex essentia et forma, aut est ex 

comparatione quae est ad materiam et originem 

multiplicatam ex locis quae circumdant 

unamquamque materiam secundum aliquid aut 

ex temporibus propriis uniuscuiusque illam. 

Inter animas autem non est alteritas in essentia 

et forma: forma enim earum una est. Ergo non 

est alteritas nisi secundum receptibile suae 

essentiae cui comparatur essentia eius proprie, 

et hoc est corpus. Si autem anima esset tantum 

absque corpore, una anima non posset esse alia 

ab alia numero. Et hoc generaliter est in 

omnibus; ea enim quorum essentiae sunt 

intentiones tantum et sunt multa, quorum 

multiplicatae sunt species in suis singularibus, 

non est eorum multitudo nisi ex sustinentibus 

tantum et receptibilibus et patientibus ex eis, aut 

ex aliqua comparatione ad illa aut ad tempora 

eorum. Cum enim nudae fuerint omnino, non 

different per id quod diximus; ergo impossibile 

est inter illas esse alteritatem et multitudinem. 

Ergo destructum est iam animas priusquam 

ingrederentur corpora fuisse multas 

essentialiter. 

Porém, falamos que a alma humana não foi antes 

subsistente por si e depois veio no corpo; pois as 

almas humanas são uma só coisa em espécie e 

definição; porém, se possuíssemos o que antes 

possuíram o ser por si e não iniciassem com os 

corpos, então, é impossível que as almas 

possuíssem a multiplicidade no próprio ser. Pois, 

a multiplicidade dos seres ou procede da essência 

e da forma, ou procede da comparação que existe 

segundo a matéria e a origem multiplicada dos 

locais que circundam cada matéria segundo algo 

ou a partir dos tempos de cada uma delas. 

Todavia, entre as almas não há alteridade na 

essência e na forma: pois a forma delas é una. 

Assim, não há alteridade senão segundo o 

receptível de sua essência a qual se compara a 

essência daquilo propriamente e isto é corpo. 

Contudo, se a alma existisse somente sem corpo, 

uma alma não poderia ser outra a partir de outro 

número. E isto geralmente está em todos; pois, 

aquilo das quais as essências são só intenções e 

são muitas, das quais são multiplicadas as 

espécies em suas singularidades, não existe deles 

uma multidão senão procedentes somente das 

substâncias, dos receptíveis e conformadas a 

eles, ou de alguma comparação segundo ele ou 

segundo os tempos deles. Pois, quando estiverem 

totalmente nuas, não diferem por aquilo que 

dissemos; portanto, é impossível haver entre elas 

alteridade e multiplicidade. Logo, destruiu-se já 

as almas antes que houvesse corpos 

essencialmente múltiplos. 

 

 
187 AVICENNA, Liber de anima seu sextus de naturalibus IV-V. “Avicenna latinus”, Édition critique par 

S. Van Riet et Introduction Doctrinale par G. Verbeke, 1968, p. 105. 
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 Conforme elucida Avicena, não é possível a preexistência da alma em 

relação ao corpo, mas sim que a alma começou a existir simultaneamente ao corpo e com 

ele realiza uma unidade. O seu argumento está no fato de as almas humanas possuírem 

uma única definição e pertencerem à mesma espécie e, ainda, serem múltiplas. Ora, isso 

não seria possível se elas fossem preexistentes aos corpos, porque, enquanto formas 

subsistentes distintas umas das outras, seriam de espécies diferentes, se fossem múltiplas, 

ou haveria uma única alma de sua espécie, já que as formas separadas não podem ser 

idênticas, ou seja, não é possível haver distinção de indivíduo sem alteridade, sendo 

ilógico que vários corpos fossem formados a partir de uma única forma-alma 

simultaneamente, resultando em que vários seres humanos fossem, na verdade, um só na 

pluralidade de corpos, o que é um absurdo. 

A multiplicidade-alteridade das almas se realizam somente em seu processo de 

individuação, quando começam a existir na condição de forma substancial de um corpo 

determinável. Mas todas elas possuem, como já dito, uma única definição e forma-

essencial. Avicena recorda inclusive que a multiplicidade de algo ocorre ou segundo sua 

essência ou forma, realizando, então, espécie distinta de seres, ou segundo a matéria que 

a individualiza no tempo e no espaço. Assim sendo, a alteridade e multiplicidade das 

almas só é possível em sua conexão com um corpo material dentre de um espaço-

temporal. Dado que as almas são de uma única espécie e definição essencial, não podem 

preexistir à sua individuação a partir dos corpos como entidades separadas e distintas 

umas das outras. 

Avicena ainda conclui dizendo: “Pois, quando estiverem totalmente nuas, não 

diferem por aquilo que dissemos”, ou seja, não serão distintas umas das outras quando 

forem despojadas dos corpos em função da morte do ser, ou de sua dissolução, mantendo 

porém sua multiplicidade em razão de serem formas deste ou daquele corpo, carregando 

a sua própria identidade. Segue-se:188 

 

Dicemus etiam esse impossibile ut essentia eius 

sit una numero: cum enim fuerint duo corpora, 

acquirentur eis duae animae, quae duae aut 

erunt partes illius unius animae, 

Além disso, dizemos ser impossível que a sua 

essência seja una pelo número: pois, quando 

houver dois corpos, adquirem-se a eles duas 

almas, as quais duas ou serão partes de uma única 

alma, 

 

 
188 Idem, p. 107. 
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et tunc aliquid quod non habet magnitudem nec 

molem erit divisibile in potentia (huius autem 

destructio manifesta est ex principiis praepositis 

in naturalibus et in aliis), ut illa anima una 

numero erit in duobus corporibus, hoc etiam per 

se patet falsum esse. 

e então algo que não possui magnitude nem 

volume será divisível em potência (porém, a 

refutação disso é manifesta desde os princípios já 

ditos nas [ciências] naturais e em outros lugares), 

ou aquela alma será una pelo número em dois 

corpos, também isso é evidente que é falso por si. 

 

Avicena continua a argumentação refutando que não é possível afirmar que a alma 

é essencialmente una e não múltipla, porquanto a existência de dois (ou mais) corpos 

resultam na existência de um número de almas em conformidade ao dos corpos animados. 

Supondo que a alma fosse essencialmente única, então haveria duas alternativas, ambas 

refutáveis por sua ilogicidade: a) a alma, que sendo incorpórea e imaterial e, portanto, 

desprovida de dimensões de grandeza e volume, deveria ser divisível a fim de animar dois 

ou mais corpos, propostas já refutadas em trabalhos anteriores; b) ou manteria sua unidade 

em dois corpos separados, o que por si mesmo é claramente absurda. Segue-se:189 

 

Dicemus etiam aliter quod quaelibet anima non 

fit singularis ex tota collectione speciei, nisi ex 

dispositionibus accidentibus ei quae non 

comitantur eam ex hoc quod est anima, alioquin 

convenirent in eis omnes animae; accidentia 

vero consequentia accidunt sine dubio in 

principio temporali, et consequuntur causam 

quae accidit quibusdam et non aliis; singularitas 

ergo animarum est aliquid quod esse incipit, et 

non est eternum quod semper fuerit, sed incepit 

esse cum corpore tantum. Ergo iam manifestum 

est animas incipere esse cum incipit materia 

corporalis apta ad serviendum eis, et corpus 

creatum est regnum eius et instrumentum. 

 

Digamos, ainda, de outro modo, que uma alma 

não se torna singular a partir de todo o conjunto 

da espécie, senão a partir das disposições que se 

lhe ocorrem as quais não a acompanham a partir 

disso que é a alma; por outro lado, ajustam-se 

nelas todas as almas; de fato, as consequências 

acidentais ocorrem, sem dúvida, no princípio 

temporal e seguem-se a causa que ocorre a 

algumas e não a outras; assim, a singularidade 

das almas é algo que começa a existir e não é 

eterno que sempre existira, mas que comece a 

existir somente com o corpo. Logo, já é 

manifesto que as almas comecem a existir 

quando começa a matéria corporal apta para lhes 

servir e o corpo criado é o seu reino e 

instrumento. 

 

Em outros termos, Avicena argumenta em favor da “singularidade” da anima, isto 

é, do fato de ela ser única. Isso se dá não em função de sua espécie, mas pelo fato de 

começar a existir em concomitância com o corpo ao qual ela é vinculada intrinsecamente 

 
189 Ibidem. 
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“como seu reino e instrumento”, ou seja, a matéria que lhe é formada para que exerça a 

sua função “regente” e meio pelo qual exerce suas potencialidades. Sendo assim, não se 

pode dizer que ela é eterna, ou que possui o ser em si mesma desde sempre, mas que 

passou a existir temporalmente como princípio agente do corpo. Portanto, a sua 

singularidade não é consequência de sua espécie, não está implícita em sua essência 

genérica, mas somente no processo de sua individuação mediante os atributos que se lhe 

ocorrem quando passa a existir concomitante ao corpo. Segue-se:190  

 

Sed in substantia animae quae incipit esse cum 

aliquo corpore propter quod debuit creari ex 

primis principiis, inest affectio inclinationis 

naturalis ad occupandum se circa illud et ad 

regendum illud et providendum ei in omnibus et 

adhaerendum ei; et per haec omnia fit eius 

própria et alienatur ab aliis omnibus corporibus 

circa illud tantum. Corpori autem singular 

principium singularitatis suae accidit ex 

affectionibus quibus exprimitur singulare; 

propter quas affectiones illa anima fit própria 

illius corporis, quae sunt habitudines quibus 

unum fit dignum altero, quamvis non facile 

intelligatur a nobis illa affectio et illa 

comparatio. Anima autem habet principia 

perfectionis suae mediante corpore. 

Mas, na substância da alma que começa a existir 

com algum corpo em razão do que deve se criar 

a partir dos primeiros princípios, há a aptidão da 

inclinação natural para se ocupar dele, para regê-

lo, providenciar-lhe tudo e unir-se a ele; por tudo 

isso, torna-se própria dele e aliena-se de todos os 

outros corpos em torno a ele somente. Porém, um 

princípio singular de sua singularidade ocorre ao 

corpo a partir das aptidões pelas quais se exprime 

o singular; em razão daquelas aptidões a alma se 

torna própria daquele corpo, as quais são estados 

pelos quais um se torna digno ao outro, enquanto 

não se entende facilmente por nós aquela aptidão 

e aquela relação. No entanto, a alma possui os 

princípios de sua perfeição mediante o corpo. 

 

 Nesse trecho, Avicena afirma a inerência na anima de sua potencialidade a ser o 

princípio operativo do corpo ao qual ela preside e seu natural impulso à união com o 

mesmo, realizando com ele uma unidade substancial, potencialidade que lhe é própria 

desde que começa a existir concomitantemente ao início existencial do corpo, 

individuando-se nele como seu princípio perfectivo e, por essa razão, permanecendo 

separada de outros corpos. E afirma ainda que é mediante o corpo que a anima possui seu 

princípio de perfeição, ou seja, realiza-se aquilo que é, potência operativa do corpo. 

 Na sequência, Avicena discorre:191 

 

 
190 Idem, p. 108. 
191 Idem, p. 109. 
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Potest autem aliquis dicere quod: “haec 

oppositio remanet post discessum animarum a 

corporibus: necesse est enim ut aut esse desinant 

(hoc autem non tenetis), aut remaneant 

multiplicatae, vos autem tenetis eas iam esse 

separatas a materiis, ergo quomodo erunt 

multiplicatae?” Dicemus ergo quod postea 

animae sine dubio sunt separatae a corporibus; 

prius autem unaquaeque habuerat esse et 

essentiam per se, propter diversitatem 

materiarum quas habebant et propter 

diversitatem temporis suae creationis et propter 

diversitatem affectionum suarum quas habebant 

secundum diversa corpora sua quae habebant.  

Porém, após alguns dizer que: “esta oposição 

persiste após a separação das almas dos corpos: 

pois é necessário que ou deixem de existir (mas 

isso não se compreende), ou permaneçam 

múltiplas, contudo, vós compreendeis que elas já 

estão separadas das matérias, portanto como 

serão múltiplas?” Assim, dizemos que, além 

disso, as almas, sem dúvida, são separadas dos 

corpos; antes, porém, cada uma terá existência e 

essência por si, em razão da diversidade das 

matérias as quais possuem, em razão da 

diversidade do tempo de sua criação e em razão 

da diversidade de suas aptidões as quais possuem 

segundo os seus diversos corpos que possuem. 

 

Na sequência, Avicena recorda a argumentação de alguns acerca da distinção entre 

alma e corpo, expressa pela palavra “oposição”, que “persiste após a separação das almas 

dos corpos”, isto é, após a morte, o que deixa claro a opinião da total distinção entre os 

dois elementos, inclusive na imaterialidade da anima. Sendo assim, após a separação, 

levanta-se um dilema: ou a anima deixa de existir, mas isso parece ser impossível, ou 

sobrevive ao corpo permanecendo na multiplicidade, mas, se sua multiplicidade depende 

da matéria corpórea à qual se une, como, então, pode permanecer múltipla? 

 Avicena dá a seguinte solução: de fato, há uma total distinção entre corpo e alma, 

expressa aqui com a força da palavra “separação”. No entanto, a individuação de cada 

anima se realiza em função de sua união ao corpo ao qual anima e enforma. A 

multiplicidade das animae se explicam pela diversidade das matérias às quais se unem, a 

partir das quais adquire seu ser e essência próprios em tempos diversos e com aptidões 

próprias relacionadas ao corpo ao qual determina. Em outros termos, a diversidade das 

animae se concretiza na delimitação espacial das matérias, na distinção temporal dos 

momentos em que são criadas e nas potencialidades relacionadas com seus diversos 

corpos. Segue-se:192 

 

Nos scimus etiam quod anima non est una in 

omnibus corporibus. 

 
192 Idem, p. 110. 

Sabemos ainda que a alma não é una em todos os 

corpos. 
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Si enim esset una in omnibus illis et esset multae 

propter relationem, tunc aut esset sapiens in 

omnibus illis, aut insipiens in omnibus illis, et 

non lateret unum quicquid esset in anima 

alterius: unum enim quod ad multa refertur, 

possibile est differre secundum relationem; sed 

non differt in eis nec propter illa quae habent 

esse in essentia eius: cum enim unus fuerit pater 

multorum filiorum, cum ipse sit iuvenis, non est 

iuvenis nisi secundum omnes illos; iuventutem 

enim habet in seipso, et continetur in unaquaque 

relatione; similiter prudentia et stultitia et opinio 

et alia his similia, non sunt nisi in essentia 

animae et continentur cum anima in unaquaque 

relatione. 

Porque, se fosse una em todos eles e fosse muitas 

por causa da relação, ou seria, então, sábia em 

todas elas, ou insipiente, e não se ocultaria nada 

que houvesse em outra alma: pois uma única 

coisa que se refere a muitas, é possível diferir 

segundo a relação; mas não difere neles nem em 

razão daqueles seres que possuem existência na 

essência deles: pois, quando um for pai de muitos 

filhos, enquanto ele próprio for jovem, não é 

jovem a não ser segundo todos eles; pois possui 

a juventude em si mesmo e é contida em cada 

relação; semelhantemente a prudência, a 

estultícia, a opinião e outras coisas semelhantes a 

estas, não existem senão na essência da alma e 

está contida na alma em cada relação. 

 

 Avicena continua argumentando que se houvesse uma única anima e que sua 

variedade se referisse somente à sua relação com os diversos corpos, então, a intelecção 

agiria igualmente em todos, haveria o mesmo conhecimento e a mesma ignorância em 

todos, porque em todos haveria um único princípio intelectivo cuja multiplicidade estaria, 

exatamente, na diversidade de suas relações com os diversos corpos. 

Em outros termos, haveria em todos uma única anima inteligindo 

simultaneamente em todos. Avicena compara com um jovem que é pai de muitos filhos. 

Há uma diversidade de relação entre o pai e cada um de seus filhos, porém, a sua 

jovialidade é algo que lhe é intrínseco e, portanto, se manifestará em cada relação filial 

do mesmo modo. Do mesmo modo, segue Avicena, a prudência, a estultícia, a opinião 

entre outros atributos da anima está essencialmente nela e se manifesta na sua relação 

com o corpo. Segue-se:193 

 

Ergo anima non est una, sed est multae numero, 

et eius species una est, et est creata sicut postea 

declarabimus. Sed sine dubio aliquid est propter 

quod singularis effecta est; illud autem non est 

impressio animae in materia (iam enim 

destruximus hoc); 

 
193 Idem, p. 111. 

Portanto, a alma não é una, mas é múltipla pelo 

número, e suas espécies é una, e é criada como 

depois declararemos. Mas sem dúvida algo há em 

razão do que é efetivamente singular; algo, 

porém, não é aptidão da alma na matéria (pois já 

refutamos isto); 
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immo illud est aliqua de affectionibus et aliqua 

de virtutibus et aliquid ex accidentibus 

spiritualibus, aut compositum ex illis, propter 

quod singularis fit anima, quamvis illud 

nesciamus. Postquam autem singularis fit per se, 

impossibile est ut sit anima alia numero et ut sint 

una essentia: iam autem multa diximus alias ad 

negandum hoc. 

mas aquilo é algo a partir das aptidões, algo a 

partir das virtudes, algo a partir dos acidentes 

espirituais, ou composto a partir deles, em razão 

do que a alma se torna singular, mas isso não 

conhecemos. Porém, após se tornar singular por 

si, é impossível que seja a alma outra coisa pelo 

número e que sejam uma essência: contudo, já 

dissemos muitas outras coisas a fim de negar 

isso. 

 

Avicena conclui, então, que a anima é numericamente múltipla, ou seja, existem 

muitas almas, contudo, pertencem a uma única espécie. Portanto, ao realizar-se em sua 

singularidade ela não deve se distinguir em espécie das outras, nem realizar uma única 

essência, ou seja, ser uma única anima com as demais, como já refutou anteriormente. 

Isso consiste numa negação categórica do monopsiquismo, ou na existência de uma única 

anima para todos os viventes racionais. E sua singularidade (sua individualidade) se faz 

em algo mediante o qual ela realiza suas potencialidades (aptidões, virtudes, acidentes 

espirituais), mas do qual ainda não se tem conhecimento. Refere-se à matéria corpórea 

cujo estudo se fará somente depois quando tratar da matéria (sempre em sentido 

hilemorfista) nos respectivos tratados de Botânica e Zoologia. Nesse último, enquadraria 

o corpo anímico humana, porquanto, o que há de diferente dos outros animais seria sua 

racionalidade, e isso está presente em sua “alma intelectiva” (anima rationalis) que ele 

trata no próprio Liber de Anima. Por fim, ele afirma que a anima foi criada anunciando 

para depois sua argumentação. Segue-se:194 

 

Sed demonstrabimus quod anima, cum creatur 

cum creatione alicuius complexionis, possibile 

esse ut creatur post illam aliqua affectio in 

actionibus rationabilibus et in passionibus 

rationabilibus propter collectionem quarum 

differat ab actione quae est ei similis in alia; et 

ut affectio acquisita quae vocatur intellectus in 

effectu sit in una talis definitionis ut per eam 

differat ab alia anima; 

Mas demonstraremos que a alma, quando é 

criada com a criação de alguma complexão, é 

possível que seja criada depois dela uma aptidão 

nas ações racionais e nas paixões racionais por 

causa da união das quais difere pela ação que é a 

ela semelhante em outra; e que a aptidão 

adquirida a qual se chama intelecto em efeito 

esteja em uma tal definição que por ela difira de 

outra alma;  

 

 
194 Idem, p. 111-112. 
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et quia accidit ei percipere essentiam suam 

singularem, quod hebete ex eo quod percipit 

aliquam affectionem quae est eius própria et non 

alterius; possibile est etiam contingere in ea ex 

virtutibus corporalibus affectionem propriam 

quae pendeat ex affectionibus moralibus, aut sint 

ipsae eaedem, aut ut sint ibi etiam aliae 

proprietates nobis occultae quae consequuntur 

animas cum creantur et postquam creantur, 

qualia sequuntur singularia specierum 

corporalium, quibus differunt; et ut animae sint 

ita, sed defferunt suis proprietatibus propter 

quas corpora creata fuerunt aut non, sive 

sciamus illas dispositiones sive non, aut aliquas 

illarum. 

e porque ocorreu lhe perceber a sua essência 

singular, que possui daquilo que percebe alguma 

aptidão que é sua própria e não de outra. É 

também possível atingir nela a partir das virtudes 

corporais a própria aptidão que pende das 

aptidões morais, ou sejam delas próprias, ou que 

estejam ali também outras propriedades a nós 

ocultas as quais acompanham as almas quando 

são criadas e após serem criadas, as qualidades 

dos seres seguem singulares das espécies 

corporais pelas quais diferem; e que as almas 

sejam assim, mas diferem em suas propriedades 

porque aqueles corpos criados houvessem 

existido ou não, ou conhecemos aquelas 

disposições ou não, ou algumas delas. 

 

Avicena conclui o capítulo afirmando que, quando se dá a criação da anima 

concomitante à sua união com o corpo, é-lhe dada capacidade racional ativa e passiva, 

isto é, ocorre a aquisição do intelecto em efeito (realizado, acabado, “em ato”) 

individuando-a e distinguindo-a em relação à outra anima. Sendo assim, por sua 

autopercepção que reconhece sua própria essência e capacidades como sendo sua e não 

de outra anima. 

E continua afirmando a possibilidade de se reconhecer a existência das faculdades 

morais que lhe são próprias e que deve haver outras ocultas ou que lhe são acrescidas na 

criação como propriedades singulares mediante as faculdades corpóreas que se nos fazem 

perceptíveis. Por meio das disposições expressas corporalmente, percebe-se as qualidades 

inerentes relacionadas com a anima e que define a sua individualidade, distinguindo-a de 

outra. 

 

b) Uma breve síntese acerca do conceito de anima 

O último capítulo de nossa pesquisa, sétimo da quinta parte, da qual extraímos 

alguns excertos para a pesquisa, vem intitulado: In quo enumerantur sententiae 

antiquorum probabilis de anima et eius actionibus et an sit una aut multae et certificare 

et stabilire veritatem rei in hoc, cuja tradução literal é: “no qual se enumeram as sentenças 

prováveis dos antigos acerca da alma e suas ações; se ela é uma ou múltipla; certificar e 

estabelecer a verdade do ser nisto”. Neste capítulo, o autor procura retomar de modo 
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conclusivo os principais pontos tratados referentes à construção do conceito de anima, 

começando pelas opiniões ou sentenças dos antigos pensadores referente à essência e 

operação da anima e sua unicidade. Segue-se o primeiro trecho do capítulo:195 

 

Sententiae de essentia animae et eius actionibus 

sunt diversae. Quaedam enim ex illis est dictio 

illius qui putavit quod anima est una essentia 

quae facit omnes actiones suas per se diversitate 

instrumentorum. Ex his est etiam ille qui putavit 

quod anima sapiens est per seipsam et scit 

omnia, sed non agit sensibus et instrumentis 

attrahentibus apprehensa ab ipsa, nisi ad hoc ut 

ipsa excitetur per illa ad id quod habet in seipsa. 

Alii vero dixerunt quod hoc fiat quasi 

reminiscendo, quia aliquando accidit ei oblivisci. 

 

As sentenças sobre a essência da alma e suas 

ações são diversas. Pois algumas delas é opinião 

de quem julgou que a alma é uma essência única 

a qual faz todas as suas ações por si pela 

diversidade dos instrumentos. A partir disto há 

também aquele que julgou que a alma que sabe 

existe por si própria e conhece tudo, mas não age 

pelos sentidos e instrumentos atraentes 

apreendida pela própria, a não ser para isto que 

ela própria se excite por ela para aquilo que 

possui em si mesma. Mas, outros disseram que 

isto se realiza como recordando, porque, por 

vezes, ocorre-lhe esquecer-se. 

 

Avicena elenca três grandes opiniões dos antigos a respeito do que seja a anima: 

a) a anima é uma essência única, isto é, há somente uma anima, na qual reside o seu 

próprio princípio ativo, e que atua mediante diversos instrumentos, isto é, matérias 

corpóreas às quais se une; b) há também a anima sapiens, que podemos chamar de “alma 

intelectiva”, que possui a sua própria subsistência, e que possui a faculdade do 

conhecimento universal, apreendendo os seres por si mesma sem a mediação dos sentidos 

corpóreos, exceto que ela própria tenha o ímpeto de que os sentidos conheçam aquilo que 

está em si mesma; c) sendo assim, há aqueles que entendem que o conhecimento da anima 

se dá mediante a recordação de algo que, por ventura, haja esquecido. Segue-se:196 

 

Et de prima secta fuit qui dixit quod anima non 

est una sed multae, et quod anima quae est in uno 

corpore est collectio animarum, scilicet animae 

agentis et apprehendentis et animae irascibilis et 

animae concupiscibilis. 

E pertence à primeira escola o que disse que a 

alma não é una, mas múltipla, e que a alma que 

está em um corpo é um conjunto de almas, isto é, 

de alma agente e que apreende, de alma irascível 

e de alma concupiscível. 

 

 
195 Idem, p. 154. 
196 Idem, p. 154-155. 
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Ex istis etiam est ille qui tenuit quod anima 

concupiscibilis est nutrituiva et dixit locum eius 

esse cor, cui attribuit concupiscentiam nutriendi 

et generandi simul. Ex his etiam est ille qui tenuit 

quod generare est ex quadam virtute cuiusdam 

partis animae emanante in testiculos maris et 

feminae. Ex his etiam est ille qui tenuit quod 

anima est una essentia ex qua emanant istae 

virtutes, quarum unaquaeque habet propriam 

actionem, et quod ipsa nihil facit nisi 

mediantibus his virtutibus. 

Pertence também a esses aquele o que diz que a 

alma concupiscível é nutritiva e disse que o seu 

lugar é o coração, ao qual atribui a 

concupiscência de nutrir e de gerar 

simultaneamente. A estes é também o que diz que 

gerar pertence a alguma virtude de uma parte da 

alma pela qual emana aos testículos do macho e 

da fêmea. Pertence a estes também os que dizem 

que a alma é uma essência única da qual emanam 

essas virtudes das quais cada uma delas possui 

uma ação própria e que ela nada faz a não ser por 

meio destas virtudes. 

 

Continuando, Avicena diz pertencer à primeira escola os que afirmam que a anima 

é uma realidade múltipla em razão da variedade de suas funções: atividade, apreensão, 

irascibilidade, concupiscência. Segundo aqueles, isso seria o resultado de uma variedade 

de animae existente no corpo. Entre os que defendem tal tese, há os que localizam a anima 

concupiscibilis no coração, como fonte das faculdades nutritiva e gerativa. Há ainda os 

que afirmam que a faculdade gerativa deriva da parte da anima donde se origina os 

testículos masculinos e femininos (pois assim compreendiam o sexo dos animais). Mas 

há também, nessa escola, os que afirmam ser a anima uma essência única, isto é, não há 

uma multiplicidade de animae, mas uma única que é detentora de todas as faculdades 

anímicas mediante as quais opera. Segue-se:197 

 

Qui autem dixerunt animam esse unam et 

agentem per seipsam, conati sunt hoc adstruere 

per id quod adstruitur sententia ultima, quod 

postea assignabimus. Dixerunt enim quod, 

postquam una est et non corpus, impossibile est 

eam dividi per instrumenta et multiplicari: fieret 

enim tunc forma materialis; constat autem apud 

eos quod anima substantia est separata, ex 

syllogismis quos non est opus hic inducere. 

Dixerunt ergo quod ipsa per seipasam facit 

quicquid facit instrumentis diversis. 

 
197 Idem, p. 155. 

Porém os que disseram que a alma é única e que 

age por si própria, esforçam-se em provar isto por 

aquilo que se prova pela última sentença, que, 

além disso, chancelamos. Pois disseram que, 

como existe uma só e não é corpo, é impossível 

que ela seja dividida por meio de instrumentos e 

se multiplique; pois se torna, então, forma 

material; consta, porém, segundo eles, que a alma 

é substância separada, a partir dos silogismos os 

quais não é necessário induzir aqui. Portanto, 

disseram que ela por si própria faça o que cada 

uma faz por diversos instrumentos. 
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Aqui Avicena demonstra sua concordância com a última opinião do parágrafo 

anterior sobre a qual a anima é única, isto é, individual, e possui em si mesma o impulso 

ativo. O argumento está na sua unicidade e não-corporeidade e, dado que é uma natureza 

simples ou não compósita em elementos (exceto na composição de essência e existência), 

não é possível sua divisão em partes e sua multiplicidade em vários instrumentos 

mediante os quais exerce sua atividade. Sendo assim, se conclui que a anima é uma 

substância separada do corpo e sua fonte de atividade. Segue-se:198 

 

Qui autem ex his dixerunt quod anima sapiens est 

per seipsam, conati sunt hoc adstruere dicentes, 

quod si esset insipiens privata scientiis, aut 

haberet hoc ex sua essentia, aut ex accidente. Si 

autem haberet hoc ex sua essentia, aut ex 

accidente. Si autem haberet hoc ex sua essentia, 

non posset ipsa scire aliquid ullo modo. Si vero 

haberet hoc ex accidente (sed accidens non 

accidit nisi rei quae est), tunc anima habet 

essentiam cognoscendi res, sed contingit eam 

fieri insipientem ex aliqua causa; ergo causa illa 

non est causa sapientiae sed insipientiae. Sed 

remotis causis accidentalibus, remanet id quod 

est essentiale; postquam igitur essentiale est ei 

scire, quomodo potest ei accidere ex aliqua 

causa ut fiat nesciens, cum ipsa sit simplex 

spiritualis impassibilis? Potest autem habere in 

se scientiam et averti ab ea et impediri, sed cum 

evigilat, cognoscit: sensus vero “evigilandi” est 

ipsam ad seipsam revocari et ad dispositionem 

naturae suae, et tunc invenit se scientem 

quicquid est. 

Porém, os que, a partir disso, disseram que a alma 

é sapiente por si própria, esforçaram-se por 

demonstrar isso que dizem, que se [a alma] fosse 

insipiente, privada das ciências, ou possuísse isso 

a partir de sua essência, ou a partir do acidente. 

Porém, se possuísse isso a partir de sua essência, 

não poderia ela saber algo de algum modo. De 

fato, se possuísse isso a partir do acidente (mas o 

acidente não ocorre senão à coisa que existe), 

então a alma possui essência de conhecer a coisa, 

mas cabe a ela tornar-se insipiente a partir de 

alguma causa; portanto, aquela causa não é causa 

da sapiência, mas da insipiência. Mas pelas 

remotas causas acidentais, permanece aquilo que 

é essencial; portanto, depois que há o essencial 

para ela conhecer, como pode ocorrer a ela a 

partir de alguma causa que se torne não-ciente, 

como ela é simples, espiritual, impassível? 

Porém, pode haver em si ciência e afastar-se dela 

e ser impedida, mas enquanto vigila, conhece: na 

verdade, o sentido de vigilar é que ela revoca a si 

mesma e à disposição de sua natureza, e então 

descobre se é ciente de qualquer coisa. 

 

Avicena continua descrevendo a argumentação dos que defendem que a anima 

seja essencialmente sapiente. Segundo esses, se a anima fosse desprovida de qualquer 

conhecimento, isso se daria por dois modos: essencialmente ou acidentalmente. No 

primeiro caso, ser-lhe-ia impossível qualquer conhecimento; no segundo, isso se daria 
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por uma causa externa, ou seja, ser-lhe-ia facultada conhecer os seres, porém, ignoraria 

por fatores extrínsecos. Portanto, se sua ignorância se dá por uma causa extrínseca, e a 

anima é essencialmente sapiente, então, excluída a causa ignorantiae, resta-lhe a 

faculdade cognoscente que lhe é essencial. Sendo-lhe intrínseca o conhecer, como então 

admitir que algo que lhe seja extrínseco possa lhe extinguir o poder conhecer, sendo ela 

um princípio simples e espiritual e impassível? A faculdade cognitiva lhe é intrínseca. No 

entanto, não é necessário que a anima a ative constantemente. Somente quando se dispõe 

a ativá-la, se coloca em estado de vigilância, é que então se torna ciente de seu 

conhecimento. Segue-se:199 

 

Sed auctores sententiae de reminiscendo 

ratiocinantur dicentes quod, si anima non scisset 

aliquando quod modo nescit et inquirit 

cognoscere, cum assequeretur, non cognosseret 

illud esse quod quaesierat, sicut qui quaerit 

captivum qui fugit. Hoc autem iam destruximus 

alias. 

Mas os autores da sentença sobre a recordação 

raciocinam dizendo que, se a alma não 

conhecesse, por vezes, como desconhecer e 

investiga o conhecer, quando obtivesse, não 

conheceria aquela existência que procurava, 

assim como aquele que procura o cativo que 

foge. Porém, isso já refutamos em outros lugares. 

 

 Avicena cita aqui a teoria da reminiscência, na qual consiste que o 

conhecimento é, na verdade, uma recordação do que já se conhecia antes. Os que 

defendem essa ideia, argumentam que se já não houvesse pré-conhecimento, ao tomar 

ciência da algo, o conhecimento deste não poderia ser efetivado em razão do não 

reconhecimento, ou não rememoração, reduzindo à percepção de algo estranho e 

desconhecido sem conhecê-lo. E exemplificam com a imagem da procura de um cativo 

fugitivo. Não o conhece, como reconhecer que era ele quem procurava? Avicena conclui 

que esta teoria já houvera refutado em outra ocasião. E continua:200 

 

Qui autem dixerunt animas esse multas 

ratiocinati sunt dicentes: quomodo possumus 

dicere omnes animas esse unam animam, cum 

inveniamus vegetabilia hebere animam 

concupscibilem, scilicet quam praediximus in 

hoc capitulo, 

Porém, os que disseram que as almas são 

múltiplas raciocinaram dizendo: como podemos 

dizer que todas as almas são uma única alma, 

quando descobrimos que os seres vegetais 

possuem alma concupiscível, isto é, o que 

dissemos anteriormente neste capítulo, 
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nec habere animam apprehendentem vel 

sentientem vel cognoscentem? Ergo haec anima 

essentialiter est aliud ab illa; item invenimus 

animal habere hanc animam  sensibilem et 

irascibilem nec habet animam rationalem ullo 

modo; haec ergo anima bestialis alia anima est 

per se. Sed quia hae omnes coniunguntur cum 

homine, scimus in eo esse coniunctas animas a 

seipsis alias et diversarum essentiarum, quarum 

unaquaeque differt ab alia, et ideo unaquaeque 

habet locum proprium, quia rationalis habet 

cerebrum et irascibilis animalis habet cor et 

concupiscibilis habet epar. 

que a alma não possua apreensão ou sensação ou 

cognição? Sendo assim, esta alma é 

essencialmente outra coisa separada daquela; o 

mesmo descobrimos que o animal possui esta 

alma sensível e irascível, mas não possui alma 

racional; portanto, esta alma bestial é outra alma 

por si. Mas porque todas estas se conectam com 

o homem, sabemos nisso que as almas 

conectadas por si próprias e de essências 

diversas, das quais cada uma difere da outra e por 

isso cada uma possui um lugar próprio, porque a 

racional encontra-se no cérebro, a irascível 

animal encontra-se no coração e a concupiscível 

encontra-se no fígado. 

 

Neste texto, Avicena apresenta a argumentação dos que defendem que há uma 

variedade de animae segundo suas faculdades e que um ser complexo, como o humano, 

possui várias animae. A anima vegetalis possui faculdade concupiscível, porém, é 

desprovida das faculdades de apreensão, percepção e cognição. Já o ser animal é dotado 

de uma anima com faculdade sensível e irascível, porém, não possui racionalidade. Elas 

constituiriam dois tipos de anima distintas uma das outra. O humano seria dotado da 

anima rationalis além das outras, possuindo mais de uma anima, cada qual localizando 

em uma parte distinta do corpo: no cérebro, localizar-se-ia sua racionalidade; no coração, 

sua faculdade irascível e, no fígado, sua faculdade concupiscível, totalizando a posse de 

três animae distintas. Convém notar aqui uma curiosidade de tradução: o termo latino 

epar é uma forma não preferível de hēpar e consiste na transliteração do termo grego 

ἡπαρ, “fígado”. O termo latino para “fígado” é iecur. É curioso que os tradutores tenham 

optado por um termo grego e não latino. Segue-se:201 

 

Haec sunt famosae sententiae de anima. Nulla 

autem harum vera est nisi ultima earum quas 

praediximus; unde ostendemus prius eius 

firmitudinem et deinde redibimus ad solvendas 

quaestiunculas quas induxerunt. 

 
201 Ibidem. 

Estas são as famosas sentenças sobre a alma. 

Porém, nenhuma destas é verdadeira senão a 

última delas as quais dissemos anteriormente; 

onde demonstramos antes a sua consistência e 

além disso voltaremos às pequenas questões a 

fim de serem resolvidas as quais induziram. 
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Com isso, Avicena conclui a enumeração das opiniões dos antigos filósofos 

referentes à concepção do que é anima e das quais manifesta claramente sua objeção à 

todas elas, com exceção da última que enumerou e que se trata daquela que afirma ser a 

anima una, porém dela procedem todas as faculdades relativas às diversas ações. Como 

se pode notar, ele não nomeia claramente nenhum nome dos filósofos que o precedeu, 

nem das correntes que afirmam esta ou aquela opinião. Na verdade, o interesse de 

Avicena não consiste tanto em fazer uma coletânea dos diversos conceitos sobre a anima, 

mas somente dar um enquadramento, uma contextualização, para, enfim, apresentar sua 

própria concepção de anima. E já induz a isso, dizendo qual a opinião que ele considera 

consistente e a respeito da qual desenvolverá em seguida. Segue-se:202 

 

Dicemus igitur ex praemissis manifestum esse 

actiones diversas ex diversis virtutibus esse, et 

quod omnis virtus ex hoc quod est virtus, non est 

sic nisi ob hoc quod ex ea provenit actio quam 

principalem habet: et quod virtus irascibilis non 

patitur ex deliciis, nec comcupiscibilis ex 

nocumentis, nec in virtute apprehendente fit quod 

fit in illis duabus, nec aliqua illarum duarum, ex 

hoc quod est id quod est, recipit formam 

apprehensam et intelligit eam. 

Portanto dizemos que a partir das premissas é 

manifesto que as diversas ações existem a partir 

das diversas virtudes, que toda virtude a partir 

disto que é virtude, não é assim senão em razão 

disto que provem dela [que] a ação possui aquela 

principal: e que a virtude irascível não é passível 

a partir das delícias, nem concupiscível a partir 

do que é prejudicial, nem na virtude que apreende 

se torna o que se torna naquelas duas, nem 

alguma delas duas, a partir disto que é o que é, 

recebe a forma apreendida e conhece-a.

 

Em relação ao que já foi dito, Avicena conclui que está claro que a diversidade de 

ações é resultado da diversidade de faculdades (virtudes) que lhes é o princípio e fonte de 

atividade. E exemplifica que não é pela faculdade irascível que se possui a sensação do 

prazer, nem pela faculdade concupiscível que sofre a ação do que é prejudicial, nem ainda 

a faculdade apreensiva se torna receptiva das ações exercidas sobre as duas anteriores, 

antes, apreende a forma a fim de inteligi-la. Segue-se:203 

 

His ergo propositis, dicemus oportere ut omnes 

hae virtutes habeant vinculum aliquod in quo 

coniungantur omnes, 

Portanto, a estes propósitos, dizemos convir que 

todas estas virtudes possuam algum vínculo no 

qual conectam-se todas, 
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cuius comparatio ad omnes has virtutes sit sicut 

comparatio sensus communis ad sensus 

attrahentes. 

cuja relação com todas estas virtudes seja como 

relação do sentido comum ao senso atraente.

 

 Sendo assim, Avicena conclui ser conveniente que todas essas faculdades 

possuam algo que as vincule todas, em outras palavras, que haja um sujeito no qual seja 

o suporte de todas essas faculdades e cuja relação entre ele e as faculdades seja similar ao 

sentido comum, isto é, ao receptor de todas as formas apreendidas pelos sentidos ou 

faculdades (virtudes*) externas. Segue-se:204 

 

Verissime enim scimus quod harum virtutum 

altera impedit alteram et altera imperat alteri, 

quod constat ex praedictis. Si autem non 

haberent vinvulum in quo coniungerentur et 

quod eis dominaretur et quod propter alias 

impediretur regere alias et dominari aliis, aliae 

non retraherent alias a propria actione: 

quaelibet enim virtus, si non haberet aliquid in 

quo coniungeretur alii, non prohiberet aliam 

virtutem a sua actione, scilicet si instrumentum 

non esset commune, nec subiectum commune, 

nec aliquid aliud in quo coniungerentur esset 

commune. Quommodo enim hoc esset, cum nos 

videamus quod sensus aliquando dilatet 

cupiditatem et virtus concupiscibilis non patiatur 

ex sensato secundum quod est sensatum? Si 

autem patitur non ex hoc quod est sensatum, tunc 

ipsa passio non est ex concupiscentia illius 

sensati: oportet ergo sine dubio ut 

concupiscibilis sit quae sentit; impossibile est 

autem duas virtutes esse unam. Manifestum est 

igitur quod aliquid unum est habens duas 

virtutes. 

Pois, muito propriamente sabemos que destas 

virtudes* uma impede a outra, uma impera sobre 

a outra, que consta a partir do que já foi dito. 

Porém, se não possuem vínculo no qual se 

conectam e que se lhe domina e que em razão de 

umas impedirem outras de reger e ser dominada 

por outras; umas não retornam de outras a partir 

da própria ação: pois uma virtude*, se não possui 

algo no qual se conecta a outras, não impede 

outra virtude* a partir de sua ação, isto é, se o 

instrumento não fosse comum, nem substrato 

comum, nem alguma outra coisa na qual se 

conecta fosse comum. Pois, como seria, quando 

nós vemos que o sentido, por vezes, dilata o 

desejo e a virtude* compossível não suporta do 

insensato segundo o que é sensato? Porém, se 

sofre não a partir do que é sensato, então a 

própria paixão não existe a partir do desejo 

daquele sensato: portanto, sem dúvida, convém 

que a concupiscível seja a que sente; porém, é 

impossível que as duas virtudes* seja una. 

Portanto, é manifesto que um único é o que 

possui duas virtudes*. 

 

 A partir desse vínculo que as une, há uma interligação operacional entre as 

diversas faculdades (virtudes), de modo ordenado e, em algumas situações, 

interdependente, por vezes, pelo fato de estarem relacionadas pelo mesmo órgão 
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operador. Essa ordenação se dá, por exemplo, que o resultado operacional de uma servirá 

para a operação de outra e assim por diante. Por outro lado, há as que são independentes, 

o que não significa intervenção inapropriado na operação umas das outras. Essas relações 

de ordenação ocorre em função de haver um vínculo ordenante que as rege a todas como 

seus instrumentos. Segue-se:205 

 

Unde verum est dici quod “quia sensibus, 

concupivimus” et “quia vidimus hoc et hoc, 

offensi sumus”. Illud autem unum in quo 

coniunguntur hae virtutes est id per quod 

cognoscit unusquisque quae sit sua essentia, ita 

ut sit verum dicere quod “quia sensimus, 

concupivimus”. 

Donde é verdade se dizer que “porque pelos 

sentidos desejamos” e “ porque vimos isto e 

aquilo, ofendemo-nos”. Porém, aquele único no 

qual se conectam estas virtudes* é aquilo pelo 

qual conhece cada um que seja sua essência, 

assim como seja verdadeiro dizer que “porque 

sentimos, desejamos”. 

 

Sendo assim, há uma única fonte operacional que rege cada uma das faculdades 

(virtudes), conectando-as umas às outras, e é receptora de suas sensações e apreensões. 

Esse suporte vinculante das diversas faculdades (virtudes) pode ser entendido como a sua 

própria essência. Avicena oferece exemplos ilustrativos: os sentidos perceptivos 

apreendem e movem a faculdade (virtude) concupiscente ou a irascível. Segue-se:206 

 

Hoc autem impossibile est esse corpus. Corpus 

enim ex hoc quod est corpus non oportet esse id 

in quo coniungantur hae virtutes (alioquin omne 

corpus haberet has virtutes), sed ex aliquo 

propter quod fit aptum ad hoc: quod primo est 

coniungens, et est aliud a corpore; ergo 

coniungens est aliquid aliud a corpore. 

Porém, isto é impossível que seja corpo. Pois o 

corpo a partir disto que é o corpo não convém que 

seja aquilo no qual se conectam estas virtudes 

(além disso todo corpo tenha estas virtudes), mas 

a partir de algo por causa do que se tornou apto a 

isto: o que primeiramente é o que conecta, e é 

outra coisa a partir do corpo; portanto o que 

conecta é algo outro a partir do corpo. 

 

Avicena continua afirmando que esse vínculo que conecta e dá suporte às diversas 

faculdades (virtudes) não pode ser um corpo. Porquanto o corpo não possui em si a 

capacidade de ser vínculo de unidade às diversas faculdades (virtudes) a não ser que 

 
205 Idem, p. 159. 
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possuísse em si algo o fizesse capaz disso. Sendo assim, o princípio unificador das 

faculdades (virtudes) é algo distinto do corpo. Segue-se:207 

 

Secundo, quia iam manifestum est aliquam 

instarum virtutum esse quam non est possibile 

esse corpoream vel subsistentem in corpore. Si 

quis autem dubitaverit dicens quod “si possibile 

est aliquid unum habere has virtutes, quamvis 

non coniungantur in eo simul, quarum quaedam 

sunt non subsistentes in corporibus, quaedam 

vero subsistens et, quamvis sint seperatae, 

comparantur tamem ad unum quiddam cum non 

sunt unius modi – tunc cur modo non sunt sic ut 

omnes sint comparatae corpori aut corporales?” 

dicemus quia hoc quod est non corpus potest esse 

id in quo coniungantur virtutes, ex quo quaedam 

emanent ad instrumenta et quaedam sint 

propriae essentae ipsius et cui omnes reddant 

aliquo modo; quae autem exercentur 

instrumento, coniunguntur in principio quod 

coniungit eas in instrumento, quod principium 

procedit ab anima in instrumentum, sicut postea 

declarabimus eius dispositionem in solvendo 

quaestiunculam. 

Em segundo lugar, porque já é manifesto que 

alguma destas virtudes seja a que não é possível 

ser corpórea ou subsistente no corpo. Porém, se 

alguém duvidasse dizendo que “se é possível que 

uma única coisa possua estas virtudes, então, não 

se conectariam nela simultaneamente, das quais 

algumas são não subsistentes nos corpos, como 

há alguma subsistente, mas estejam separadas, 

relacionam-se, ainda, a uma única coisa enquanto 

não são de outro modo – então, por qual modo 

não são assim como todas sejam relacionadas ao 

corpo ou corporais?” dizemos que isto que é não 

corpo pode ser aquilo no qual conectam-se as 

virtudes, do qual algumas emanam aos 

instrumentos e algumas sejam as suas próprias 

essências e a qual todas retornam de algum 

modo; porém, as que são exercitadas pelo 

instrumento, conectam-se no princípio que 

coliga-as no instrumento, como o princípio 

procede da alma penetrando o instrumento, assim 

como depois declaramos sua disposição na 

solução da questiúncula. 

 

Mesmo estando esclarecido que entre as virtudes ou faculdades há as que não são 

de natureza corpórea, pode-se admitir a seguinte questão: considerando que todas as 

faculdades – corpóreas ou não - são atribuídas a um único sujeito, ainda que não estejam 

reunidas em um único conglomerado, pois umas estão nos corpos outras não, por que 

então não admitir que sejam todas elas corpóreas e estejam em sua diversidade, 

vinculadas ao corpo como seu único sujeito atributivo? 

 A resposta de Avicena é que essa coisa incorpórea é a fonte operativa de todas as 

faculdades, quer aquelas que operam em si próprias, quer as que estão vinculadas a um 
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órgão do corpo como seu instrumento, ligando-se à sua fonte por meio de algum condutor, 

como a seu princípio operativo. Segue-se:208 

 

Impossibile est autem emanare omnes has 

virtutes ex corpore: comparationes enim 

virtutum ad corpus non sunt ad modum emanandi 

sed recipiendi; emannatio autem potest esse 

separatio emanantis ab eo a quo emanat; 

receptio autem non potest esse: separatio talis, 

nec potest fieri eo modo. 

Porém, é impossível que emanem todas estas 

virtudes do corpo, pois as relações das virtudes 

aos corpos não são por emanação, mas por 

recepção; porém, a emanação pode ser a 

separação daquilo que emana dele pelo qual 

emana; porém a recepção não pode ser: tal 

separação nem pode se tornar por aquele modo. 

 

 E Avicena continua ainda argumentando que as faculdades não operam mediante 

uma emanação do corpo, mas por meio da recepção, de modo que não podem ser 

consideradas emanadas do corpo. A emanação pressupõem uma separação do ser 

emanante a partir de sua fonte (e aqui entende-se a emanação das faculdades a partir da 

anima como seu princípio operativo). O corpo recebe essas faculdades de seu princípio 

operativo, de modo que estas se relacionam com o corpo por via da recepção, não como 

de uma fonte emanante. Segue-se:209 

 

Tertio, quod hoc corpus aut esset totum corpus – 

et tunc cum aliquid illius deesset, non esset hoc 

quod percipimus nos esse: non est autem ita, 

sicut alias ostendimus. Ego enim sum ego ipse, 

quamvis nesciam me habere manum vel pedem 

vel aliquid aliorum membrorum. Puto autem 

quod haec membra teneo, quod haec membra 

modo exerceo in usibus meis qui si non essent, 

non essent necessária, et ego essem ego, quamvis 

non essent illa. Repetamus autem id quod 

praediximus, scilicet quod si súbito creatur 

homo, expansis eius manibus et pedibus, quae 

ipse nec videret nec contingeret nec ipsa se 

contingerent nec audiret sonum, nesciret quidem 

esse aliquid membrorum suorum et tamen sciret 

se esse, 

 
208 Idem, p. 161. 
209 Idem, p. 161-163. 

Em terceiro lugar, que este corpo ou seria o corpo 

inteiro – e então quando algum deles se afastasse, 

não seria que percebemos que existe, não é mais 

assim, assim como outras ostendamos. Pois eu 

sou eu mesmo. De fato, não saberei se eu possuo 

mão ou pés ou algum dos outros membros. 

Porém, julgo que tenho esses membros, que esses 

membros pelo modo que exerço nos meus usos 

que se não existissem, não seriam necessários, e 

eu seria eu, entretanto eu não seria aquelas 

membors. Porém, retornemos àquilo que já 

dissemos, isto é, que se o homem fosse criado 

subitamente, havendo expandido suas mãos e 

seus pés, os quais ele mesmo não veria, nem 

tocaria, nem ela própria se tocaria, nem ouviria o 

som, não saberia que fosse alguns de seus 

membros e ainda soubesse que existe,
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et quia unum aliquid est, quamvis non sciret illa 

omnia (quod autem nescitur non est ipsum quod 

scitur). Haec autem membra non sunt vere nisi 

sicut vestes; quae, quia diu est quod adhaeserunt 

nobis, putavimus nos esse illa aut quod sunt sicut 

partes nostri; cum enim imaginamur nostras 

animas, non imaginamur eas nudas, sed 

imaginamur eas indutas corporibus, cuius rei 

causa est diuturnitas adhaerentiae; consuevimus 

autem exuere vestes et proiicere, quod omnino 

non conuevimus in membris: unde opinio quod 

membra sunt partes nostri, firmior est in nobis 

quam opinio quod vestes sint partes nostri. 

 

 

e porque um é algo, então não seria todas aquelas 

outras coisas (o qual, porém, não se sabe, nem é 

o próprio que é conhecido). Porém, estes 

membros não são verdadeiramente senão como 

vestes; qual, porque há muito tempo há o que está 

aderido a nós, julgávamos que não é ela ou o que 

existem assim como nossas partes; pois, quando 

imaginamos nossas almas, não as imaginamos 

nuas, mas imaginamo-las vestidas por corpos, 

cuja causa do ser é uma longa duração de 

aderência; porém, havíamos nos habituado a 

despir as vestes e jogá-las, que, de todo modo, 

não nos havíamos acostumados nos membros: 

donde a opinião que os membros são nossas 

partes, é mais firme em nós que a opinião que as 

vestes sejam nossas partes. 

 

 Avicena retoma a imagem, já expressa anteriormente, de um corpo num espaço 

com seus membros separados. Teria a percepção de que são parte de si, mas a sua 

separação do todo do corpo não impede que se possua uma autoconsciência de seu ser e 

das partes distintas do corpo que são, assim mesmo, partes de si. Disso se conclui que há 

em nós um núcleo autoconsciente que é distinto dos membros do corpo, no qual se 

encontra a nossa essência e que constitui na anima. Segue-se:210 

 

Si autem totum corpus non fuerit id in quo 

coniunguntur, sed aliquod membrum proprium, 

tunc aut illud membrum erit id quod teneo quia 

essentialiter est ego, aut intentio eius de quo 

teneo quod essentialiter sit ego non est ipsum 

membrum, quamvis ipsum sit ei necessarium. Si 

autem ipsum membrum, scilicet aut cerebrum aut 

cor aut aliquid aliud aut multa simul membra 

huiusmodi sint idem, aut eorum coniunctio sit 

idem ipsum de quo percipio quod sit ego, tunc 

oportet ut perceptio qua ipsum ego percipio, sit 

perceptio illius rei 

 
210 Idem, p. 163-164. 

Porém, se o corpo inteiro não realizasse aquilo no 

qual estão conectados, mas algum membro 

próprio, então ou aquele membro será aquilo que 

tenho porque é essencialmente eu, ou a intenção 

dele do qual tenho o que seja essencialmente o 

“eu” não é o próprio membro, de fato, o próprio 

lhe seja necessário. Porém, se o próprio membro, 

isto é, o cérebro, ou coração, ou algum outro, ou 

muitos membros simultaneamente deste modo 

sejam o mesmo, ou a conexão deles seja ele 

mesmo a partir do qual percebo o que seja o “eu”, 

então convém que a percepção pela qual percebo 

o próprio “eu”, seja percepção daquele ser  
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(unum enim non potest percipi et non percipi 

secundum eandem partem). Non est autem ita in 

re: nescio enim me habere cerebrum vel cor nisi 

sensu et auditu et experimento, non quod 

cognoscam ipsum esse ego; unde ipsum 

membrum essentialiter non est id quod percipio 

esse ego essentialiter, sed accidentaliter; intentio 

autem de eo quod cognosco quod sit ego est id 

quod designo mea dictione cum dico “sensi”, 

“cognovi”, “feci”: quae proprietates coniunctae 

sunt in uno quod est ego. 

(pois uma não pode ser percebida e não perceber-

se segundo aquela mesma parte). Porém, não é 

assim no ser: pois desconheço que eu possua 

cérebro ou coração senão pelo sentido ou audição 

ou, ainda, por experimentação, não o que 

conhecerei que existe o próprio “eu”; porém, a 

intenção acerca daquele que conheço que seja o 

“eu” é aquilo que designo pelo meu discurso 

quando digo “senti”, “conheci”, “fez”: quais as 

propriedades conectadas existem no uno que é o 

“eu”. 

 

 Avicena continua no mesmo raciocínio, supondo que, ao invés do corpo inteiro, 

fosse somente um membro, ou um conjunto de membros, em todo caso, uma parte do 

todo corpóreo, por meio deste, ainda teria a percepção de sua essência ou de sua intenção 

que me daria a convicção de que seria o “eu”, distintamente das referidas partes do corpo 

e que essa própria percepção, e a percepção da identidade a partir dos membros corpóreos. 

Não é possível, segundo Avicena, que o “eu” tivesse a percepção das partes do corpo 

(cérebro, coração) senão pela experiência e pela sensação de que eles existem. Ora, a 

operação (sentir, conhecer, fazer) que se realiza pelas diversas faculdades anímicas não 

procedem de algo acidental a mim, como este ou aquele órgão que não consiste 

essencialmente no “eu”, mas somente acidentalmente, mas do núcleo onde está o “eu”. 

Segue-se:211 

 

Si quis autem dexerit: “nescis quia hoc anima 

est”, dicam me semper scire, et quia haec est 

intentio quam voco animam, sed fortassis nescio 

illam appelari animam; cum autem intellexero 

illud vocari animam, intelligam illud esse hoc, et 

quia ipsum est regens instrumenta moventia et 

apprehendentia: unde nescio quod illud ego sit 

anima, dum nesciero quid sit anima. Non est 

autem sic dispositio cordis aut cerebri.  

 

Porém, se alguém dissesse: “Não sabes porque 

isto é alma”, direi que eu sempre soube porque 

esta é a intenção pela qual chamo alma, mas 

talvez não sei que ela chama alma; porém, 

quando entendi que aquilo se chama alma, 

entenderei que aquilo é isso, e porque ele próprio 

é o que rege os instrumentos que movem e que 

apreendem: onde não sei que aquilo seja eu seja 

alma, enquanto não saberia que seja alma. 

Porém, não é assim a disposição do coração ou 

do cérebro. 

 

 
211 Idem, p. 164-165. 
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Intelligo enim quid sit cor vel cerebrum, sed non 

intelligo quod ipsum sit ego; cum enim intelligo 

quod ipsa anima est principium motuum et 

apprehensionum quas habeo et finis earum ex his 

omnibus, cognosco quod aut ipsa verissime est 

ego, aut quod ipsa est ego regens hoc corpus; 

fortassis autem non possum modo percipere ego 

per se separatim, sine permixtione perceptionis 

quod est regens corpus et coniuctum corpori. 

 

Pois entendo o que seja coração ou cérebro, mas 

não entendo o que seja eu próprio; pois, quando 

entendo que a própria alma é o princípio dos 

movimentos e das apreensões as quais possuo e 

o fim delas a partir destes todos, conheço que ou 

ela é verdadeirissimamente eu, ou que ela é o eu 

que rege este corpo; porém, talvez, não posso 

somente perceber o eu isoladamente por si, senão 

por uma completa mistura de percepção que é o 

que rege o corpo e conecta ao corpo. 

 

Na sequência, Avicena demonstra didaticamente que se pode saber que isso que 

rege os sentidos e que consiste no núcleo do sujeito (o “eu”) trata-se da anima, pelo 

simples fato de saber o significado do termo anima. E ao saber o que significa anima, 

identifica-a como aquele princípio que instrumentaliza as faculdades perceptiva e motriz. 

Sendo a anima o princípio operativo do corpo e o seu núcleo, logo, pode-se concluir, que 

a anima se identifica com o “eu” (agente). Isso é distinto do “cérebro” e do “coração”, os 

quais pode-se saber o que eles são sem que propriamente tenha-se experiência deles. A 

concepção do que seja anima acaba por revelar o próprio “eu” que é o sujeito-agente de 

todas as operações de meu corpo e a ele está intrinsecamente unido sem que com ele se 

confunda. Segue-se:212 

 

Sed an sit corpus aut non, si quaeritur, secundum 

me non oportet esse corpus nec imaginatur mihi 

quod sit aliqui corporum; sed imaginatur mihi 

eius esse tantum, sine corporeitate eius: ergo iam 

intellexi ex aliqua parte quod non est corpus eo 

quod non est corpus eo quod non intelexi ei 

corporeitatem cum intellexi illud. Deinde 

considero quod ex hoc quod ego ponam 

corporeitatem huic rei quae est principium 

istarum actionum, non est necesse illud esse 

corpus, praecipue cum videatur mihi illud esse 

diversum ab his sensibilius, quamvis me fallat 

coniunctio eius cum instrumentis; 

 
212 Idem, p. 165-167. 

Mas caso o corpo existe ou não, se se procura, 

segundo eu não convém que o corpo exista nem 

seja imaginado por mim que haja alguns dos 

corpos; mas se é imaginado por mim somente o 

seu existir, sem sua corporeidade: portanto, já 

entendi a partir de alguma parte que não é corpo 

por aquilo que não é corpo por aquilo que não 

entendi a ele corporeidade quando entendi 

aquilo. Depois, considero que disto que eu porei 

corporeidade a este ser que é princípio dessas 

ações, não é necessário que aquilo seja corpo, 

sobretudo como é visto por mim que aquilo é 

diverso a partir destes seres sensíveis, ainda que 

me engane a sua conexão com os instrumentos, 
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et quia video illa et vídeo actiones emanare ab 

illis, puto illa esse quase partes mei, sed hoc 

quod ego erro in aliquo non debet esse iudicium 

sicut iudicium de eo quod debet fieri. Et quia 

inquiro eius esse, et an sit non corpus, non ideo 

sum ignarus eius ignorantia absoluta, quamvis 

negligam illud: plerunque enim cognitio rei in 

proximo est, sed quia negligitur, fit ignota et 

postea requiritur ex locis remotioribus; 

aliquando autem ad cognoscendum rem sufficit 

excitari, sed quia est facile, homo negligit illud et 

eius ingenium non animadvertit illud, et postea 

fit ei difficilius ad intelligendum et remotius ad 

comprehendendum. Manifestum est ergo quod 

hae virtutes habent in quo coniunguntur, cui 

omnes reddunt, et quod est non corpus, sive sit 

comes corporis sive non. 

 

e porque a vejo e vejo as ações emanar deles, 

julgo que aqueles seres são quase partes de mim, 

mas isto que eu erro em algo não deve ser juízo 

como o juízo a partir do qual o que deve se tornar. 

E porque investigo o que é dele e caso não seja 

corpo, nem por isso sou ignorante dele por uma 

absoluta ignorância, enquanto negligencie 

aquilo, pois geralmente o conhecimento do ser no 

próximo existe, mas porque é negligenciada, 

torna-se desconhecida e depois se requer a partir 

dos lugares mais remotos; porém, quando para se 

conhecer o ser é suficiente exercitar-se, mas 

porque é fácil, o homem negligencia aquilo e 

suas disposições naturais verifica aquilo, e depois 

se torna a ele mais difícil para se entender e mais 

remoto para compreender. Portanto, é manifesto 

que estas virtudes possuem no qual são 

conectados, a qual todos retornam, e que não é 

corpo ou seja companheiro do corpo ou não. 

 

 Avicena expõe sua opinião de que esse princípio, o qual entende ser a anima, seja 

de natureza incorpórea, porquanto é fonte das operações do corpo e, por sua ação, fica 

demonstrado sua distinção dos órgãos corpóreos, conclui-se que é algo distinto do corpo 

e, portanto, não é algo corpóreo. Ele sublinha que, mesmo não sabendo definir o conceito 

de corporeidade, ainda assim lhe é clara que tal realidade é desprovido dela. Avicena 

observa que a investigação desse princípio se faz distanciando-se dele em razão da 

fragilidade da compreensão intelectual, ainda que ele seja a ciência de algo que lhe é 

absolutamente próximo. Em outras palavras, é necessário argumentar como se fosse uma 

realidade distinta de si, não considerando que seja seu próprio núcleo. Segue-se:213 

 

Postquam autem iam monstravimus certitudinem 

huius, debemus solvere quaestiones praedictas, 

dicentes quod quia anima una est essentialiter, 

non ideo debet non emanare aliquid ab ea in 

membra diversa,  

Porém, já havíamos demonstrado a certeza disso, 

devemos agora solucionar as questões já 

mencionadas: os que dizem que a alma é una 

essencialmente, por isso não deve não emanar 

algo dela nos diversos membros,  

 

 
213 Idem, p. 167. 
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sed potest esse ut primum quod emanat ab ea in 

sperma et semen sit virtus generationis, quae 

generat membra secundum unamquamque 

virtutem congrua actioni illius virtutis; et 

unumquodque membrum fit aptum ad 

recipiendum propriam virtutem quae apparet in 

eo; quod nisi ita esset generatio corporis esset 

otiosa. 

mas pode ser que o primeiro que emana dela no 

esperma e no sêmen seja a virtude de geração a 

qual gera os membros segundo cada virtude 

congruente à ação daquela virtude; e cada 

membro se torne apto para receber a própria 

virtude que aparece nele; que se não fosse assim 

a geração do corpo seria ociosa. 

 

Havendo esclarecido essa questão, a qual, por sinal, já havia feito anteriormente, 

Avicena procura agora solucionar algumas questões, iniciando pela seguinte proposição: 

pelo fato de a anima ser essencialmente una, não significa que não possa emanar algo 

dela nos diversos membros do corpo. E acresce que a faculdade gerativa seja a primeira 

que emana dela aos elementos esperma e sêmen, os quais possuem a capacidade de 

produzir membros aptos a receberam as faculdades que lhe são concernentes; e observa 

que, se assim não fosse, não haveria sentido para a geração do corpo. Segue-se:214 

 

Separatio autem quae magis videtur esse inter 

animam vegetabilem et sensibilem est prima 

pars: anima enim vegetabilis non est coniuncta 

cum anima humana aliquo modo, nec virtus 

vegetabilis quae est in animali est verum ut 

coniungatur cum anima quae est in eo, sed 

coniunguntur in una intentione, scilicet quia 

unaquaeque earum nutrit et augmentat et 

generat, quamvis postea differant differentia 

specifica et constitutiva, non accidente tantum; 

intentio autem quae est in illis utrisque est genus 

virtutis vegetabilis quae est in homine, sed differt 

ab eo, eo modo quo differt ab eo intentio 

generalis. Nos autem non negamus genus harum 

virtutum inveniri in aliis, ex quo non habetur nos 

negare quod una anima habeat has virtutes in 

homine, nec propter hoc oportet ut natura 

vegetabilis quae est in animali non praedicetur 

de anima animali quam habet, 

Porém, a separação que mais se parece existir 

entre a alma vegetal e a sensível é a primeira 

parte: pois a alma vegetal não está, de algum 

modo, conectada com a alma humana nem a 

faculdade vegetal que está no animal é verdadeira 

quando se conecta com a alma que está nele, mas 

se conectam em uma única intenção, isto é, que 

cada uma delas nutre, desenvolve e gera, embora 

depois difiram a diferença específica e a 

constitutiva, não somente pelo acidente; porém, 

a intenção que há neles dois é gênero da 

faculdade vegetal que está no homem, mas 

distingue deste pelo modo que diferencie deste a 

intenção geral. Porém, nós não negamos que o 

gênero dessas virtudes encontram-se em outros, 

a partir do qual tem-se que nós negamos que uma 

única alma possua estas virtudes no homem, nem 

em razão disso convém que a natureza vegetal 

que está no animal 

 

 
214 Idem, p. 170-172. 
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ita ut ipsa anima animalis quam habet sit ipsa 

virtus, sicut homo non est nisi sua pars generis 

animalitatis, nedum aliud; hoc autem iam 

certificavimus in logica. Ex quo non oportet ut 

anima vegetabilis quae est in homine sit praeter 

animam animalem quae est in eo, nedum sint 

virtutes unius animae. Anima ergo vegetabilis 

quae est in homine non invenitur ullo modo cum 

specialitate sua separata ab homine. Unde 

rationes illorum nihil prosunt: virtus enim non 

separatur cum specialitate sua, sed generalitate 

sua, quae sunt diversae. Praeter hoc etiam 

ponamus quod virtus vegetabilis quae est in 

animali diversa est a virtute animali quae est in 

eo, utpote quarum unaquaeque est species per se 

separatim et unaquaeque non est altera nec 

praedicatur de altera. Quid est ergo hic quod 

prohibeat in animali utrasque virtutes haberi ab 

anima animali? Sicut cum invenimus humorem 

extra aerem non separatum a calore, non est 

necesse ideo ut humorem et calorem, qui sunt in 

aere, non habeat una forma aut una materia; 

cum autem invenitur calor qui non provenit ex 

motu sed ex alio calore, non ideo oportet ut calor 

in alio loco non sequatur motum. Dicemus ergo 

nos non negare has virtutes diversas esse specie 

et comparari uni essentiae in qua sunt. 

 

 

 

 

 

não seja dita antes acerca da alma animal que 

possui, assim que a própria alma animal que 

possui seja a própria virtude, assim como o 

homem não é senão sua parte do gênero da 

animalidade, bem distante de outro; porém, isto 

já certificamos na lógica. A partir do qual não 

convém que a alma vegetal que está no homem 

seja além da alma animal que está nele, muito 

distante estejam as virtudes de uma alma. 

Portanto, a alma vegetal que está no homem não 

encontra, de algum modo, com sua 

especificidade separada do homem. Donde as 

razões destes nada tem utilidade: pois a virtude 

não é separada com sua especificidade, mas por 

sua generalidade, as quais são diversas. Além 

disso também colocamos que a virtude vegetal 

que está no animal é diversa da virtude animal 

que está nele, como é natural de cada uma das 

quais é espécie por si à parte e cada qual não é 

outra nem se predica sobre outra. Portanto, o que 

é isso que proíbe no animal que ambas as virtudes 

seja possuída pela alma animal? Assim como 

quando encontramos humidade fora do ar não 

separado do calor, não é necessário, por isso, que 

a humidade e o calor, que estão no ar, não possua 

forma única ou matéria única; porém, quando se 

encontra o calor que não provém do movimento 

mas de outro calor, não porque convém que o 

calor em outro lugar não siga o movimento. 

Portanto, dizemos que não negamos que estas 

diversas virtudes existem pela espécie e 

comparamos a uma única essência na qual 

existem. 

 

 Continuando a argumentação, Avicena demonstra a existência separada dos dois 

tipos de anima, isto é, de uma vegetativa e de outra sensitiva (“animativa”). Ambas são 

providas da faculdade vegetativa de nutrição, desenvolvimento e geração. No entanto, 

ainda que a anima sensitiva possua essas faculdades distintas em gênero daquelas 

“animativas” perceptivas, são faculdades de uma única anima no homem, e não de 
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múltiplas. Portanto, pode-se afirmar que tanto a anima vegetalis como a anima sensitiva 

(animalis) compartilham o fato de estarem dotadas dessas faculdades vegetativas 

(nutrição, desenvolvimento e geração), sem, no entanto, confundirem-se em espécie. A 

anima sensitiva possui em si tanto as faculdades comuns aos seres vegetais, como aquilo 

que é próprio dos seres animais, permanecendo una, sem necessidade de afirmar que o 

ser animal é dotado de duas animae, ou ainda, de uma multiplicidade delas, confundindo 

a ideia de anima com cada uma das faculdades que ela possui. Argumenta ainda que, 

embora possua em comum com os vegetais as respectivas faculdades, não significa que 

elas se identificam, porquanto as faculdades de nutrição, desenvolvimento e geração se 

realizam no animal de modo distinto de como se realizam no vegetal, em outros termos, 

elas pertencem ao mesmo gênero de seres, mas se distinguem em espécie. 

 Concluímos, assim, a segunda parte desta investigação, que consistiu na tradução 

filológica dos excertos elegidos a esta pesquisa, com seus respectivos comentários 

intercalados. Passemos agora à última parte conclusiva. 
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Conclusão 

 

 A premissa da presente pesquisa consistiu em eduzir dos excertos seletos do Liber 

de Anima, conforme indicado na Introdução, a argumentação de Avicena (Ibn Sīnā) 

acerca de sua concepção sobre a anima, a “alma”, tal como expressa em língua latina, 

porquanto esta obra se converteu numa fonte de reflexão e referência argumentativa aos 

intelectuais latinófonos do século XIII em diante. Para tal realização, projetamos fazer 

uma tradução filológica seguido de um estudo interpretativo, intercalado entre os 

parágrafos nos quais foram postos em sinopse o trecho latino e sua respectiva tradução. 

Nos comentários interpretativos intercalados, o nosso intuito era procurar elucidar o 

conteúdo do mesmo, porquanto somente a tradução não seria o suficiente para a plena 

compreensão dos textos seletos, a fim de servir de guia ao leitor na apreensão das ideias 

de Avicena. Isso tudo foi realizado no Capítulo II. 

 A motivação que nos levou a percorrer por esse caminho investigativo foi o modo 

como os intelectuais medievais se utilizavam de documentos filosóficos de fora de seu 

âmbito civilizacional, de caráter puramente racional, a fim de extrair argumentações 

consideradas sólidas para demonstrar as suas próprias concepções cosmovisivas, no caso 

específico, acerca da anima, como elemento essencial do humano. Desse modo, procurar 

compreender, na História do Pensamento, a interrelação do pensamento intelectual que 

transcendia as fronteiras culturais e, tendo por base comum, os instrumentos da 

argumentação racional, procurava refletir sobre suas próprias concepções. 

 É verdade que as duas civilizações em questão possuíam muitas bases comuns: o 

Ocidente, construído sobretudo a partir dos elementos greco-romanos e do cristianismo, 

com sua matriz judaico-semítica, e o Islã, construído sobre base do monoteísmo semítico, 

aparentado com o judaico-cristão – do qual deriva em muitos de seus elementos – e pela 

cultura helenística. Sob esse ponto de vista, a proximidade era maior que as diferenças 

entre as duas civilizações, o que possibilitou ainda mais essa interrelação intelectual. 

 Com tudo isso, queremos nos afastar de dois polos, os quais consideramos 

igualmente equivocados: o primeiro é aquela que crê haver uma dependência servil a 

pensamentos anteriores e externos de uma determinada concepção cosmovisiva. No caso 

específico, que a concepção psicológica e antropológica do Ocidente seja pura e 

simplesmente de origem greco-romano e arábico-islâmica. O uso dos instrumentos 

intelectuais e argumentativos foram usados com uma grande dose de criatividade e 
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independência em relação ao que se considerava útil à sua própria perspectiva. Aqui 

preferimos usar a imagem de Carlos Drummond quando se referia a uma “antropofagia 

cultural”. Essa ideia consiste numa absorção de elementos culturais estrangeiros os quais 

não são inteiramente estranhos, pois possuem tal afinidade que podem ser assimilados 

como algo de próprio. Ora, um organismo só assimila aquilo que lhe é útil e nutritivo, 

transformando quimicamente os elementos externos e tornando-os parte de si. O que não 

é assimilável, é expelido. Sendo assim, o que é assimilável possui alguma afinidade com 

o sistema cultural receptor e por isso ganha status de cidadania em seu novo ambiente 

cultural, agregando-se como sua parte integrante. 

 Outro polo do qual queremos nos afastar é a ideia de relativismo cultural e 

artificialidade do uso dos instrumentos filosóficos como mero sofisma retórico. Na 

verdade, como pincelamos na Introdução, a questão do núcleo do ser humano é uma 

questão crucial e uma tentativa do homem em qualquer tempo e lugar interrogar-se a 

respeito de si próprio. Uma observação atenta, em vários modos de visão cultual, resultou 

em percepções comuns, ainda que nem sempre expressas de maneira unívoca, muitas 

vezes contraditórias. A tentativa de racionalizar mediante os instrumentos filosóficos, 

elaborados sobretudo pelos gregos, possibilitou uma abordagem científico-especulativa. 

As conquistas do pensamento filosófico ao longo de oito séculos, assomada às 

concepções cristãs, por um lado, e islâmicas, por outro, contribuíram em muito para o 

desenvolvimento de uma concepção psicológica. Convém recordar que o pensamento 

cristão e islâmico não deve ser encarado somente com resultado de visões míticas e 

religiosas, mas também embasadas na percepção com o qual pensadores desses âmbitos 

cosmovisivos se autopercebiam. É sintomática a afirmação dos tradutores na Carta-

Prefácio: “Pois é indigno que o humano desconheça aquela parte de si pela qual é ciente 

e ele próprio não compreenda pela razão aquilo pelo qual é racional”. É preferível mesmo 

admitir que haja um continuum na reflexão humana a respeito deste assunto, que foi se 

ampliando, talvez corrigindo-se, mas sempre desenvolvendo as ideias a respeito de seu 

núcleo existencial. 

 Essa moldura contextual, na qual se é dependurado o conteúdo do pensamento 

guardado no Liber de Anima, está presente tanto na Introdução, como no Capítulo I da 

presente tese. Na Introdução, pudemos pincelar a concepção de anima, mediante suas 

fontes, no pensamento intelectual medieval do século XII. Isso nos possibilitou não 

somente justificar a importância desta pesquisa, mas também de estabelecer a nossa linha 

de investigação acerca do objeto elegido. No Capítulo I, foi-nos possível circunstanciar 
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as causas que levaram à produção desta obra, objeto material de nosso estudo, tanto em 

suas origens remotas no mundo islâmico, como a sua tradução em Toledo. 

Um dos elementos mais notáveis de contribuição ao patrimônio argumentativo da 

intelectualidade latina trazida pelo Liber de Anima consiste no conjunto de ideias de 

matriz aristotélica, ainda escasso, ou ao menos incompleto, embora não inexistente, no 

Ocidente. Um dos aspectos está na sistematização orgânica da relação das ciências 

filosóficas entre si, como brevemente apresentado logo no início como relação das 

sequências das várias ciências naturais e de seus respectivos objetos de estudo, e que veio 

aprimorar em muito as antigas classificações conhecidas na Europa latinófona. No tocante 

a esse assunto, ilustra muito bem as seguintes palavras de Hegel: 

 

Também acontece que toda a ciência particular, quando considerada como ciência filosófica, 

apresenta ligações com uma ciência antecedente. Começa ela pelo conceito de um objeto 

determinado, por um conceito filosófico determinado mas que se deve já ter revelado como 

necessário. Tudo o que for pressuposto deverá sê-lo de tal modo que se imponha como 

necessário. Em filosofia, não podemos invocar representações a partir de princípios que não 

resultem de uma antecedente elaboração. A necessidade das pressuposições deve estar 

provada e demonstrada, pois a filosofia só aceita o que possua o caráter de necessidade, isto 

é, tudo nela deve aparecer com o valor de um resultado.215 

 

 De fato, ao longo do texto de Avicena, aparece muitas vezes a referência ao que 

já foi dito anteriormente em outros escritos ou tratados e cujas conclusões são agora 

retomadas e continuadas. Entre outros exemplos é a menção dos seres inanimados e duas 

distinções características em relação aos seres vivos, cujo tratado de Psicologia se refere 

ao seu núcleo genérico, sem penetrar mais especificamente nos três tipos de seres vivos 

(vegetais, animais, humanos). Evidentemente isso não era desconhecido da 

intelectualidade latina; entretanto, a introdução do método aristotélico dava um aspecto 

mais científico à investigação que a especulação tradicional mais contemplativa. 

 Outro elemento aristotélico que, se não de todo desconhecido, foi absorvido pela 

intelectualidade latina com maior distinção e precisão, foi a concepção hilemorfista*, isto 

é, a concepção da anima como forma determinante do organismo vivo, ou do corpo 

orgânico, e conceitos afins como perfeição e princípio movente. Nesse sentido, a anima 

é concebida como elemento que substancia e define a matéria informe, que a reifica, 

 
215 HEGEL, G. W. F. Curso de estética. O Belo na arte. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 6. 
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tornando-a um indivíduo real de uma espécie. Em outras palavras, é o modelo 

“arquetípico” que imprime e realiza a forma substancial de um ser vivo. 

 Sendo assim, as operações próprias dos viventes: as funções vegetativas (nutrição, 

desenvolvimento e geração) e sensitivas (perceptivas) e ainda, em relação ao ser humano, 

suas faculdades intelectivas e volitivas, encontram na anima sua causa operativa e, sob 

outro ponto de vista, essas operações constituem em evidências da existência da anima 

enquanto causa operandi. Por outro lado, a anima é entendida mais claramente enquanto 

perfeição do ser e perfeição entendida em três modos: enquanto modelo (arquétipo), 

enquanto efetivação do ser (res) e enquanto efetivação de suas operações naturais levando 

o ser à plena realização de suas potencialidades. 

 Desse modo, a anima, enquanto perfeição do ser, isto é, enquanto princípio 

eficiente que realiza o ser, não pode ser considerado um acidente, ou seja, uma qualidade 

acrescida a fim de efetivá-lo, o que não faz o menor sentido e é contraditório. Antes a 

anima, na condição de perfeição, é um elemento essencial na formação do ser anímico 

(incluso aqui os vegetais, dotados de anima) e está na base ou fundamento de todo ser 

que aperfeiçoa. Portanto, a anima, enquanto perfeição, consiste numa substância*. 

 Dado que a anima vegetal e sensitiva possui operações que não ultrapassam os 

limites da materialidade e do mundo sensível, pode-se concluir que ela é de natureza 

material e que, portanto, se dissolve com a destruição do ser que ela realiza. 

Diferentemente da anima humana, a qual possui operações abstraídas da matéria, como a 

racionalidade. O caráter imaterial ou espiritual da anima humana que disso se eduz leva 

à conclusão de que o ser humano possui uma essência dual, ou seja, um espírito que 

exerce a função de perfeição de um corpo orgânico. Nesse sentido, o humano é um ser 

microcósmico, porquanto sintetiza em si todos os seres em seus graus de perfeição. 

 Seguindo o raciocínio aristotélico, Avicena entende que a anima começa a sua 

existência concomitante ao corpo que ela aperfeiçoa e, portanto, não lhe é pré-existente, 

como sugere o pensamento platônico. Nesse sentido, se desfaz também a ideia de 

transmigração (metempsicose ou “reencarnação”). Sendo assim, há uma união 

indissolúvel entre anima e corpo orgânico. A morte se dá pela dissolução do ser na 

impossibilidade de manutenção da existência em função de seu desgaste natural. Com a 

corrupção do corpo, supõe-se a sobrevivência da anima imortal, dado ao seu caráter 

imaterial, simples e sem composição de elementos corpóreos. 

 E é em razão de sua imaterialidade ou espiritualidade (em relação ao humano) que 

a existência da anima deve ser demonstrada por via de uma argumentação racional, 
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simplesmente pelo fato de não ser possível perceber sua existência em si mesma pela 

mera percepção direta de sua essência, mas pelos efeitos operacionais de sua natureza. É 

ilustrativo a esse respeito o seguinte comentário de Hegel: 

 

Quando é subjetiva a natureza dos objetos, quer dizer, quando os objetos existem no espírito, 

não fazem parte do mundo material sensível, sabemos que existem no espírito como produtos 

da própria atividade espiritual. Várias eventualidades surgem então: a atividade do espírito 

ou se traduziu na formação de representações e intuições internas ou se manteve estéril; e, no 

primeiro caso, aquelas formas podem também ter desaparecido ou degenerado em 

representações puramente subjetivas [sic!] a cujo conteúdo nos é vedado atribuir um ser em 

si e para si. A realização de uma ou outra destas eventualidades virá então a depender apenas 

do acaso. [...] Esta dúvida quanto a saber se um objeto da representação e da intuição internas 

existe ou não existe de um modo geral, assim como o acaso que preside à formação desta 

representação ou intuição na consciência subjetiva e à sua correlação ou não correlação com 

o objeto enquanto ser em si e para si são a dúvida e o acaso que justamente despertam a mais 

nobre exigência científica de, perante a própria existência de um objeto, demonstrar a sua 

necessidade.216 

 

 A fim de ilustrar a concepção aviceniana de anima, podemos fazer a seguinte 

comparação: a relação da anima com o corpo orgânico é similar a um computador, onde 

o organismo equivale ao equipamento mecânico e a anima ao sistema operacional. Sem 

este, o equipamento é um conjunto inútil de material sem qualquer função, algo morto, 

ou melhor, sem vida. Mas o sistema operacional é mera abstração e sem capacidade de 

operar efetivamente sem que esteja atuando pelo equipamento, ou melhor, fazendo o 

equipamento funcionar de fato. O sistema operacional é a perfeição do equipamento do 

computador e o seu fim operante, ou é a própria anima do computador, por assim dizer. 

 Após ser divulgado entre a intelectualidade latinófona pelos monges cluniacenses, 

o Liber de Anima, de Avicena, foi de grande relevância argumentativa que acrescia ao 

pensamento agostiniano-gregoriano (ou agostiniano-bizantino) elementos de maior 

precisão conceitual derivado do pensamento aristotélico a fim de melhor expressar a 

concepção cristã de anima mediante o instrumental filosófico-teológico. Havendo sido 

produzido na segunda metade do século XII, e consequentemente sendo copiado, lido e 

divulgado nessa mesma época, seus frutos se manifestaram em todo seu esplendor no 

decorrer do século XIII, no chamado movimento escolástico, ou o movimento intelectual, 

 
216 HEGEL, op. cit., p. 6. 
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acadêmico ou científico, que teve seu pleno desenvolvimento na Universidade em seu 

surgir, cuja representação maior, embora não única, foi a Universidade de Paris. 

 O chamado movimento escolástico referia-se exatamente ao cultivo do 

pensamento filosófico-teológico pelas escolas catedrais ou colegiadas (canônicas), 

segundo o método científico-dialético, em distinção das escolas monásticas (ou abaciais), 

as quais cultivavam uma teologia espiritual segundo o modelo patrístico. O movimento 

intelectual escolástico formou-se inicialmente no Oriente cristão, nas diversas escolas das 

Igrejas grega, siríaca e armênia, entre os séculos IV-VI. No século IX, desenvolveu-se no 

Ocidente um movimento escolástico tendo como principal referência a corte carolíngia, 

paralelamente a um movimento intelectual similar no mundo islâmico. No século XII, a 

escolástica ocidental latinófona teve seu grande brilho representativo nas escolas de 

Chartres, São Vítor, Santa Genoveva, entre outras. A entrada do corpus greco-arábico-

judaico e a fundação da Universidade de Paris consistiu num novo impulso aos estudos 

acadêmicos filosófico-teológicos. O papel do corpus aviceniano foi fundamental, 

inclusive para o impulso que levou à busca do conhecimento do Aristóteles grego, isto é, 

das fontes aristotélicas em oposição às fontes intermediárias arábicas. Isso levou a 

escolástica universitária do século XIII ao seu máxime esplendor. 

 Três grandes nomes representativos desse período que desenvolveram sua 

doutrina psicológica tomando o Liber de Anima como uma de suas fontes de reflexão 

foram Alberto da Saxônia, Tomás de Aquino e Boaventura de Albano. O primeiro 

atuando em Colônia (Alemanha), os dois seguintes em Paris. Dentre estes, Tomás de 

Aquino se sobressaiu sobretudo por sua obra Quaestiones Disputatae de Animae, 

considerada uma obra-prima representativa do pensamento medieval sobre o assunto.217 

 Embora não tenha sido o único grande nome do movimento escolástico, a figura 

de Tomás de Aquino se engrandeceu ao longo do tempo, perpetuando indiretamente 

também o pensamento de seu mestre Alberto da Saxônia, até culminar no século XVI, no 

Concílio de Trento (1545-1563), como uma referência ao pensamento eclesiástico 

católico “barroco”. Como um dos maiores pensadores representativos do Medievo – ao 

lado de Agostinho de Hipona, embora este não esteja cronologicamente na Idade Média, 

segundo a periodização convencional –, a influência de seu pensamento não foi pequena 

na história da filosofia moderna, por meio do qual, elementos do pensamento aristotélico-

aviceniano penetrou na filosofia moderna ocidental frutificando. 

 
217 Cf. AQUINO, St. Tomás de, Questões disputadas sobre a alma (edição bilingue latim/português). São 

Paulo: É Realizações, 2014. 
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 Concluímos, portanto, que a concepção de anima conforme o estudo feito dos 

excertos seletos, na presente pesquisa, não constitui necessariamente uma nova ideia 

sobre a mesma, mas um corpo argumentativo excelente, segundo a mentalidade da 

intelectualidade latinófona do medievo, que servia para uma construção discursiva a fim 

de expressar racionalmente a própria noção de anima. Sem a percepção de que a 

argumentação aviceniana seria de grande utilidade, não haveria outra motivação para que 

o Liber de Anima fosse traduzido do árabe ao latim e divulgado entre a intelectualidade 

europeia. Os mais representativos intelectuais latinos souberam explorar bem esse 

material. O inovador foi que introduziu, com maior conteúdo, os elementos do 

pensamento aristotélico, ainda pouco conhecidos e explorados, senão em parte e de modo 

indireto. O percurso que tais ideias seguiram, partindo do mundo sírio-bizantino, 

passando pelo mundo árabe, até chegar aos latinos, indicam a relação desse universo que, 

sob o ponto de vista do pensamento, pertencem a uma mesma grande civilização. Com 

isso, julgamos concluído de modo satisfatório a pesquisa que projetáramos. 
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