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A Filosoﬁa Primeira – Alkindī
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Alkind÷ (IX d.C./ III H.), o primeiro filósofo de língua árabe,
nasceu e recebeu sua primeira formação em Kufa, completando-a em
Bagdá. O califa Alma’mýn integrou-o à Casa da Sabedoria, recém
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fundada, e seu sucessor Almucta½im – para quem é endereçada a Filosofia Primeira – fez de Alkind÷ o preceptor de seu filho A¬mad. Nesse
período de intensa atividade de recepção de obras filosóficas e científicas vindas de fontes persas, indianas e, notadamente, gregas, Alkind÷
trabalhou junto aos tradutores, encarregado de monitorar e controlar
as traduções. Embora seja difícil estabelecer a exata medida de suas
intervenções no processo de apropriação de conceitos da filosofia e
das ciências dos antigos, o próprio texto de Alkind÷ não deixa de ser
um indicador bastante seguro da ampla dimensão de seu trabalho lingüístico e filosófico. O texto por ele escrito – que ora apresentamos
em suas duas primeiras partes – está em consonância, portanto, com a
recepção da filosofia no mundo árabo-islâmico. Particularmente, ligase à filosofia de Aristóteles ao menos sob dois aspectos: o primeiro diz
respeito à terminologia utilizada para expressar os conceitos da metafísica – ícone de dificuldades para as línguas da filosofia –; o segundo
aspecto diz respeito ao próprio conteúdo da filosofia, reconduzida por
Alkind÷ para unir-se às fontes de meditação do saber revelado. Embo-
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ra os caminhos da Metafísica de Aristóteles encontrem na pena de Alkind÷ mais certezas
do que talvez o próprio Estagirita poderia supor, o vocabulário da filosofia primeira segue
inicialmente um itinerário de apresentação quase didática de seus significados para, logo
em seguida ser alçado por Alkind÷ à condição geométrica, construindo a partir deles certezas que a razão, em lógica da retorção, assegura e confirma. Assim, esse foi um dos meios
pelos quais o chamado “filósofo dos árabes” abriu caminhos para que a filosofia, razão
universal, fosse expressa em língua árabe.
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A Filosoﬁa Primeira
Alkindī
Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordiador,
pois não há êxito a não ser em Deus
O livro de Alkindi para o Mu‘tassim Bi-Llah a respeito da Filosofia Primeira
Que Deus prolongue tua permanência, ó filho dos mais elevados dos príncipes e das
mais largas felicidades, filho daqueles que são guiados pelo fortúnio nesta moradia mundana
e na moradia eterna. Que Deus te ornamente com todas as vestes da virtude e te purifique de
todas as máculas do vício.1
O grau mais elevado das artes humanas e, destas, a de lugar mais nobre é a Filosofia,
cuja definição é “a ciência das coisas em suas verdades [essenciais]2 na medida da capacidade
do homem” pois, o propósito do filósofo, em sua ciência, é chegar à verdade e, em sua obra,
agir por meio da verdade. [No entanto], isto não é uma atividade sem fim, pois quando chegamos à verdade, estancamos, e a atividade cessa.
Ora, não encontramos o que buscamos da verdade sem uma causa, e a verdade é a causa
da existência e da estabilidade de toda coisa, porque tudo aquilo que tem factualidade3 tem
Para esta edição, usamos o texto que consta em Ouvres philosophiques et scientifiques d’Al-Kindi. Vol II Métaphysique et Cosmologie par Roshdi Rashed et Jean Jolivet. Leiden: Brill, 1998. O a tradução foi também cotejada
com o texto em espanhol de Ramón Guerero, R., Tornero Poveda, E. Obras filosóficas de Al-Kindi. Madrid: Ed.
Coloquio, 1986.
2
Dois termos próximos se intercalam nesta introdução: ¬aqq e ¬aqīqah. Os dois podem ser traduzidos por
“verdade”,embora ao primeiro caiba também o sentido de “verdadeiro, justo”. No vocabulário da falsafah, ¬aqīqah
é um dos termos com os quais se designa a essência da coisa, aquilo que ela é. Se não fosse o jogo lingüístico que
Alkindi faz nesta abertura, não seria preciso acrescentar o termo “essencial”, que fazemos justamente para distinguir entre os dois termos em questão.
3
Esse é um outro termo próprio à metafísica de língua árabe. Trata-se do termo ’inniyyah. A vocalização aplicada
na fixação do texto indica a substantivação da partícula enfática ’inna. Geralmente essa partícula não se traduz, mas
quando se faz, ela é rendida por “é certo, de fato, etc”. Por essa razão, aplicamos a substantivação indicada. Não se
trata de ’anniyah, termo derivado de ’anâ que pode ser traduzido por “ipseidade”, um outro nome do amplo conjunto
dos nomes que designam a essência da coisa. Seu contraste imediato é com o termo huwiyyah, melhor traduzido por
“identidade”. Assim, no caso de tratar-se do termo ’anniyah, a questão metafísica alude, inicialmente, àquilo que é
dado, que é de fato. O vocabulário latino adotou geralmente os termos “ecceitas” e “haecceitas”. Embora os dicionários tragam ambos como sinônimos, a distinção da vocalização árabe pode indicar que “ecceitas” tivesse sido usado
para ’anniyah , na medida em que “ecce / eis aí”rende o sentido que é dado primariamente pelo termo árabe. Assim
faz sentido que a primeira questão “é?”seja a pergunta para se saber se há algo a respeito do qual se possa indagar as
outras três. Do mesmo modo, faz sentido que “haecceidade” pode ter traduzido ’anniyah, enquanto rende a noção da
“istidade”, daquilo que é próprio à coisa. Falar a respeito do que é a coisa pressupõe, pois, que antes de tudo, seja. A
distinção entre essência e existência é, aqui, recuperada.
1
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uma verdade [essencial]. Assim, a verdade necessariamente é existente para as factualidades
existentes. E a filosofia mais nobre, e de lugar mais elevado, é a Filosofia Primeira, isto é, a
ciência da verdade primeira, que é a causa de toda verdade. Por isso, o filósofo mais nobre
e completo deve ser a pessoa que abarca esta mais nobre ciência, porque conhecer a causa é
mais nobre do que conhecer o efeito, visto que só conhecemos por completo, tudo aquilo que
conhecemos, quando abarcamos o conhecimento de sua causa.
Com efeito, toda causa ou é material4, ou é formal, ou é agente – isto é, aquilo a partir do
que provém o princípio do movimento – ou é final – isto é, aquilo por cuja razão algo é. Assim,
as questões científicas são quatro, tal como
Literalmente “elemental” cun½uran. A matérial elemental diz respeito aos
quatro elementos do mundo sublunar –água, terra, fogo e ar – em contraste com
a matéria do mundo supralunar. Mantivemos “material” para se manter próxima
à noção referido, isto é, às quatro causas aristotélicas.
5
O hal, que é uma partícula interrogativa necessária na língua árabe, pela
qual perguntas cujas respostas podem ser “sim” ou “não”, aparece isoladamente
no texto. Tais perguntas, na língua portuguesa se fazem apenas com uma mudança de entonação, o que as diferencia dos enunciados afirmativos, como em “ele é”
e “ele é (?)”. Por isso, aqui optou-se em traduzir a partícula por “é?”.
4

já as definimos em outros lugares dos nossos
enunciados filosóficos: “é?”5, “o que é?”,
“qual é?”, e “por que é?”. Quanto ao “é?”,
este investiga a respeito da factualidade, e
nada mais. Agora, como toda factualidade
tem um gênero, então, o “o que é?” investiga
a respeito de seu gênero. O “qual é?” investi-

ga sua diferença. O “o que é?” e o “qual é?”, em conjunto, investigam a respeito de sua espécie
e, o “por que é?” procura sua causa final, uma vez que é uma investigação da causa absoluta.
É evidente que quando abarcamos a ciência de sua matéria, conhecemos seu gênero;
e quando abarcamos a ciência de sua forma, então, conhecemos sua espécie. Ora, na ciência
da espécie está a ciência da diferença. Portanto, ao abarcarmos a ciência de sua matéria, de
sua forma e de sua causa final, então, conheceremos sua definição – e todo definido tem sua
verdade [essencial] em sua definição. É justamente por isso que a ciência da causa primeira
foi chamada de Filosofia Primeira, pois tudo o que está na Filosofia, está contido na ciência
que se tem daquela. Por isso, ela é a primeira em nobreza, a primeira em gênero, a primeira na
gradação do que diz respeito àquilo que é cientificamente mais certo, e é a primeira no tempo,
pois ela [a causa prmeira] é a causa do tempo6.
Com efeito, a verdade requer que não censuremos ninguém que tenha motivado, para
132

nós, os menores e mais pífios benefícios. Ora, como poderíamos fazê-lo, então, com aqueles
que nos motivaram grandes benefícios, verdadeiros [e] consideráveis? Afinal, ainda que não
tenham conseguido alcançar alguma parte da verdade, eles

6

Isto é, a causa primeira do tempo.

são nossa linhagem, e são nossos companheiros, na medida
em que nos beneficiaram com os frutos de seu pensamento,

que se tornaram para nós, caminhos e instrumentos que levam a numerosos conhecimentos,
cuja verdade [essencial] eles não puderam alcançar. Sobretudo, porque é evidente para nós e
para os destacados filósofos de outras línguas que nos precederam, que nenhum pessoa obteve
a verdade – no tanto que a verdade exige – apenas por seu próprio esforço de investigação, e
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sequer todos eles juntos a conhecem plenamente. Ao contrário, ou cada um deles não obteve
nada dela, ou apenas obteve uma pequena parte em relação a [tudo] o que a verdade exige.
Assim, se for reunido o pouco do que cada um deles obteve da verdade, então, se coleta uma
porção valorosa. Por isso, devemos ampliar o nosso agradecimento àqueles que tenham nos
trazido o mínimo da verdade – e ainda mais àqueles que tenham nos trazido o muito da verdade – por terem compartilhado conosco os frutos de seu pensamento e nos facilitado o acesso
às questões verdadeiras obscuras, nos beneficiando com as premissas que nos facilitam os
caminhos da verdade. Pois, se eles não tivessem existido, não teríamos reunido – mesmo com
toda intensa investigação durante nossa [vida] – esses fundamentos verdadeiros, por meio dos
quais, chegamos ao termo de nossas obscuras questões.
Isso somente foi reunido em épocas passadas, época após época, até este nosso tempo,
com intensa investigação, e inerente perseverança, ao custo de [muito] cansaço. Por mais que
durasse, por mais intensa que fosse sua investigação, por mais sutil que fosse sua análise e por
mais dedicação que tivesse, não seria possível reunir no tempo [de vida] de um só homem, o
mesmo que aqueles conseguiram em um período muito superior ao seu, com esforço semelhante, com intensa investigação, com sutil especulação e com grande tenacidade. Aristóteles,
o mais destacado entre os gregos na Filosofia, disse: “devemos agradecer aos pais daqueles
que nos trouxeram algo da verdade, tanto quanto a estes, pois aqueles foram o meio destes,
pois aqueles foram a causa da geração destes e, portanto, foram a causa pela qual obtivemos a
verdade”. Ora, que belo dito!
Não devemos nos envergonhar de admirar a verdade, nem de obtê-la seja lá de onde
vier, ainda que tenha vindo de povos bem distantes de nós e de comunidades tão diferentes,
pois não há nada mais fundamental do que a verdade para quem busca a verdade, pois esta não
despreza e nem diminui quem a profere e nem quem a traz. Ninguém é aviltado pela verdade,
ao contrário, todos são enobrecidos pela verdade. Se pretendemos dar completude à nossa espécie – já que a verdade está nisso – então é bom adotarmos neste livro, o que tem sido nosso
hábito em todos os temas: trazer aquilo que foi dito pelos antigos, num enunciado completo, de
acordo com os meios mais diretos e pelo procedimento mais fácil para quem quer adotar esse
caminho, complementando aquilo que eles não disseram, num enunciado completo, seguindo
o costume da língua e o uso do tempo [atual], na medida de nossa capacidade, apesar da deficiência que pode vir a ocorrer devido à impossibilidade de nos estendermos num discurso que
solucionasse os nós complexos e ambíguos.
Tomamos o cuidado de evitar as más interpretações que muitos de nosso tempo [fazem]
em nome da especulação. Uma gente que é estranha à verdade – ainda que tenham sido coroados, sem merecimento, com as coroas da verdade – em razão da compreensão estreita que
eles tem dos métodos da verdade, e por seu escasso conhecimento do que é digno daqueles
que detém a majestade da opinião e que fazem esforços pelo bem geral, inclusive pelo deles.
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Isso acontece em razão da inveja instalada em suas almas bestiais7, eclipsadas pela treva de
seus véus, que os impedem de ver seu pensamento à luz da verdade; e por rebaixarem aqueles
que tem as virtudes humanas – que eles [próprios] não conseguiram obter, ficando delas muito
afastado – como se fossem inimigos impertinentes e maléficos, usurpando e ocupando seus
postos, erguidos sem merecimento, mas apenas para dominar e traficar a fé. Eles, os destituídos de toda fé. Pois, quem trafica algo o vende, e quem vende algo não o tem. Logo, quem
trafica a fé, não a tem.
É certo que carece da fé quem se opõe tenazmente à obtenção da ciência das coisas em
suas verdades [essenciais]. A isto se dá o nome de descrença, pois, na ciência das coisas em
suas verdades [essenciais] está a ciência da soberaneidade, a ciência da unicidade, a ciência da
virtude e a totalidade da ciência de tudo o que é útil – e o camiO termo bahīmiyyah é um qualitativo derivado da
raiz que significa “besta, quadrúpede”, enfim, “animal”
em oposição ao humano. O termo surge no texto em
seu sentido depreciante, negativo, sem nenhuma semelhança com o sentido positivo que tal significante pode
adquirir em língua portuguesa.
7

nho até ela – o afastamento e o resguardo de tudo o que é prejudicial. Adquirir isso tudo é o que os autênticos enviados trouxeram da parte de Deus – que seja exaltada sua louvação – pois
aquilo que os autênticos enviados trouxeram – que as orações
de Deus estejam com eles – foi por meio da resolução da sobe-

raneidade de Deus, apenas para aderirmos às virtudes aprovadas por Ele, e para abandonarmos
os vícios que, em si mesmos, são opostos às virtudes, e para que preferíssemos estas.
É necessário, portanto, tomarmos posse dessa preciosidade junto aos que detém a verdade e buscá-la com todo empenho, por tudo aquilo que já adiantamos e pelo que diremos
agora: adquiri-la é necessário, segundo as [próprias] palavras de seus adversários, pois, inevitavelmente ele têm de dizer se adquiri-las é ou não é necessário. Pois bem, se disserem que
é necessário, eles terão que buscá-la e, se diserem que não é necessário, terão que fornecer
a causa disso, e demonstrar. Ora, o fornecimento da causa e da demonstração faz parte da
aquisição da ciência das coisas em suas verdades [essenciais]. Por suas próprias palavras,
portanto, é necessário que procurem tal aquisição e a tomem. Assim, estarem dispostos e a
tomarem lhes é necessário.
[Quanto] a nós, pedimos Àquele que vê todos os nossos segredos, que é conhece134

dor de nosso empenho em estabelecer o argumento de sua soberaneidade e evidenciar sua
unicidade e defende-Lo de seus adversários, os incrédulos, por meio de argumentos que
derrubem sua descrença, desvelando os véus que escondem suas infâmias e denunciam
suas vergonhas, por [seguirem] seitas destrutíveis. Que sejamos protegidos – assim como
aqueles que seguem nossos caminhos – pela fortaleza de Sua glória inquebrantável, que
sejamos revestidos com Sua armadura protetora; que Ele nos dê a ajuda de suas espadas
penetrantes e o apoio de Sua força vitoriosa, para que possamos alcançar a finalidade de
nosso intento, fazendo triunfar a verdade, sustentando o [que for] autêntico. E que alcancemos, enfim, o grau daqueles cujos intentos Ele aceita e cujas ações Ele aprova, conce-
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dendo-lhes o êxito e a vitória contra os oponentes, descrentes de Sua graça, desviados do
caminho da verdade que é abençoado por Ele.
Completemos, agora, essa parte com o apoio do Protetor das belas ações e Acolhedor
das boas obras.

Segunda Parte
Primeiro Segmento
A Respeito da Filosoﬁa Primeira
Posto que, aquilo que era necessário antecipar, o fizemos no prefácio deste nosso livro,
prossigamos, então, com o que naturalmente lhe segue. Dizemos, pois: a existência humana
são duas existências. Uma delas é mais próxima de nós e mais distante da natureza, [isto é,]
a existência dos sentidos que temos desde que nascemos e que tem [também] o gênero geral8
ao qual pertencemos, assim como muitos [outros] além de nós – quero dizer, o vivente geral,
pertencente ao conjunto dos animais. Assim,
nossa existência pelos sentidos – quando o
sentido encontra seu sensível – é instantânea e sem esforço; ela é instável em razão
do dissipar daquilo que encontramos, por sua
fluidez e por sua mudança em cada estado,
de acordo com uma das espécies dos movi-

O termo cāmm adquire aqui o sentido de universal, mais próximo a kulliyy
e não propriamente o sentido de “comum”, mais próximo a muštarak.
9
A passagem em questão faz referência ao modo pelo qual os sentidos
externos apreendem as formas dos sensíveis, a partir dos existentes que se
encontrem diante dos órgãos sensoriais. Ainda que tais existentes sejam, em
seguida, suprimidos do face-a-face, suas formas são fixadas na faculdade
formativa e na memória. O tema é amplamente desenvolvido por Ibn-Sīnā
no Capítulo IV do Livro da Alma.
8

mentos: disparidade da quantidade conforme “mais” e “menos; “igualdade” e “desigualdade”;
alteração da qualidade conforme a “semelhança” e “dessemelhança”; “mais intenso” e “mais
fraco”. Assim, ela [existência pelos sentidos] está incessantemente num dissipar constante
e numa mudança ininterrupta, [embora] seja ela quem estabilize suas formas na formativa,
conduzindo-as à memória sendo, assim, similarizadas e concebidas na alma do vivente. Dessa
maneira, isto – mesmo não tendo estabilidade na natureza e dela estando distante, portanto,
oculta – está muito próximo do sensivo, em razão de seu existir no sentido, quando o sentido
se depara com ele9. Todo sensível é sempre dotado de hylé. Logo, o sensível é sempre corpo
e [percebido] por meio de um corpo.
A outra [existência] é mais próxima da natureza e mais distante de nós: é a existência
do intelecto. Na verdade, o que há na existência são duas existências: existência sensível e
existência intelectual, na medida em que as coisas são universais e particulares. Por “universal” quero dizer os gêneros em relação às espécies, e as espécies em relação aos indivíduos;
e por “particulares”, quero dizer os indivíduos em relação às espécies. Os indivíduos particulares hílicos incidem nos sentidos. Quanto aos gêneros e às espécies, [estes] não incidem nos
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sentidos, sendo inexistentes [quanto] à existência sensível. Antes, estão numa das faculdades
da alma como um todo – quero dizer a humana –, [faculdade] chamada “intelecto humano”.
Ora, visto que os indivíduos são existentes [para os] sentidos, então, tudo aquilo que é similarizado10 na alma provém dos sensíveis, isto em razão da faculdade que utiliza os sentidos.
Agora, quanto a cada intenção específica e quanto ao que está acima da espécie, ora
[isto] não é similarizado para a alma, porque todos os símiles são sensíveis. Antes, [isto] é assentido na alma, verificado e certificado por meio do assentimento dos princípios intelectuais
inteligidos necessariamente, tal como “é – não é” são, por definição, inadmissíveis a uma
coisa, a não ser que seja por meio de uma variação11. Então, necessariamente, esta é uma exisOs termos que aparecem ao longo do texto,
derivados da raiz mtl são assim traduzidos: mitāl por
“símiles”; mi£l por “símile”; tamattala por “similarizar”. Modernamente o termo poderia ser traduzido
por “representação”e seus derivados. No entanto, esse
termo é mais apropriado ao vocabulário da filosofia
moderna que, na maior parte das vezes, implica a separação entre sujeito e objeto, noção ausente no presente
texto de Alkind÷.
11
Indica-se, aqui, o princípio de não-contradição da
lógica de Aristóteles, no qual, uma coisa não pode ser e
não ser simultaneamente sob o mesmo aspecto.
10

tência não-sensível para a alma, que não precisa de um termo
médio e nem se configura na alma para isso, um símile; visto
que isto não tem símile, na medida em que não é nem cor, nem
sabor, nem odor e nem tangível. Ao contrário, isto é uma percepção não similarizável. Ora, tudo aquilo que é hílico é similarizável. O sentido universal o similariza na alma [assim como]
tudo aquilo que não é hílico mas que pode existir com o hílico,
tal como a figura que existe pela cor, visto ser ela o limite da
cor. Ora, isso acontece por meio do sentido visual que encontra a figura, na medida em que esta é o limite do percebido por

meio do sentido visual. Poder-se-ia pensar que o [não-hílico] se similarizasse na alma através
da busca do sentido universal, e que sua similarização na alma do homem estivesse agregada,
agregando-se ao símile colorido, tal como o agregado que se agrega à cor, estando no limite
do colorido. Assim, a existência do limite – que é a figura – é uma existência intelectual que
ocorre por meio do sentido, sem que verdadeiramente seja sentida. Por essa razão, tudo aquilo
que não tem hylé, mas que existe com a hylé, pensar-se-ia similarizado na alma, ao passo que
é apenas inteligido com o sensível, e não por similarização.
Quanto às que não têm matéria e não se vinculam à matéria, ora, estas não são, em absoluto, similarizadas na alma – e sequer cogitamos que sejam similarizadas. Antes, as admi136

timos porque tal exigência se faz necessária, tal como quando dizemos: não há fora do corpo
do universo “nem vácuo e nem pleno” – quero dizer, não há nem vacuidade e nem corpo. Esse
enunciado não tem similarização na alma porque “nem vácuo e nem pleno” é algo que o sentido não percebe, e tampouco está agregado ao sentido, de modo que a alma tivesse um símile
dele – ou que se conjecturasse que ele [próprio] tivesse um símile. Antes, isto é algo que o
intelecto constata, necessariamente, por meio das premissas anteriores.
Com efeito, quanto à investigação a esse respeito, dizemos: o “vácuo” significa um
lugar no qual não há nada locado. Ora, lugar e locado são complementares, um não precede
o outro, pois, se há lugar, necessariamente há um locado, e se há um locado, necessariamente
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há um lugar. Logo, não é possível que haja um lugar sem um locado. Ora, como demos a “vácuo” o significado de um lugar sem um locado, não é possível, portanto, que o vácuo tenha
uma existência absoluta. Ademais, dizemos: na medida em que “pleno” é um corpo, então, ou
o corpo do universo seria infinito em quantidade, ou seria finito em quantidade. Com efeito,
não é possível que ele seja algo infinito em ato, como explicaremos um pouco mais à frente.
Assim, não sendo possível que o corpo do universo seja infinito em quantidade, além do corpo
do universo não [pode] haver pleno, pois se além dele houvesse [algo] pleno, esse pleno seria,
portanto, um corpo. Ora, se houvesse além desse pleno, um [outro] pleno, e além de cada pleno, um [outro] pleno, então o pleno iria ao infinito, sendo necessário que o corpo fosse infinito
em quantidade e, portanto, que “o infinito” fosse necessário em ato. Ora, o infinito em ato é
irrealizável. Logo, além do corpo do universo não há pleno, na medida em que não há corpo
além dele, e tampouco vácuo além dele, como [já] explicamos.
Com efeito, essa é uma necessidade imperativa e não há uma forma para isso que esteja
na alma, antes trata-se, necessariamente, de uma existência intelectual. Desse modo, aquele
que investigar as coisas que estão acima da natureza – quero dizer aquelas que não possuem
hylé e nem estão justapostas à matéria – não encontrará símiles delas na alma, antes as encontrará por meio das investigações intelectuais12. Por isso, guarda esta introdução – e que Deus
preserve todas as tuas virtudes e te proteja de todos os vícios – para que ela seja um guia reto
para as demais verdades e um luzeiro que desvele, aos olhos do teu intelecto, a escuridão da
ignorância e a penunbra das incertezas.
Desse modo, por meio dessas duas vias, de um lado a verdade [se mostra] fácil e, de outro lado, difícil. Pois, aquele que busca similarizar o inteligível para, por meio disso, encontrálo; ainda que seja lúcido quanto ao intelecto, ele estará cego em vista disso, do mesmo modo
como falha o olho dos morcegos para absorver os indivíduos que se manifestam claramente
para nós sob os raios do sol. É por causa disso que muitos especuladores se confundem no que
diz respeito às coisas que estão acima da natureza pois, na investigação que fazem, buscam similarizá-las na alma, na medida em que estão habituados ao sentido, tal como a criança. Ora, o
ensinamento só é fácil quanto às [coisas] habituais. Prova disso é a rapidez dos que aprendem
sermões, epístolas, poesia e histórias, isto é, narrativa. Isso se dá em razão de estarem habi-
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tuados à narração e às lendas desde sua criação. [Igualmente se confundem] quanto às coisas
naturais, visto que usam [nesse caso] a pesquisa matemática, ao passo que isso somente deveria [ser usado] naquilo que não tem matéria,
pois a matéria é um sujeito para a afecção.
Logo, é móvel. Agora, [como] a natureza é
uma causa primeira para tudo que se move

As duas referências “formas e símiles” na alma, dizem respeito às formas
apreendidas pelos sentidos ou produzidas pela imaginação. A forma “infinito” e
as demais que são mencionadas como parte do estudo da metafísica são formas
intelectuais, portanto sem símiles.
12

[ou] que está em repouso, conseqüentemente, tudo o que é natural possui matéria. Portanto,
não é possível que se utilize a pesquisa matemática na existência das coisas naturais, posto que
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ela é própria àquilo que não tem matéria. Ora, sendo assim – que a pesquisa [matemática] diz
respeito ao que não é natural – então, quem a utiliza na investigação das [coisas] naturais, é
um grosso e falta com a verdade.
Por isso é necessário que todo investigador – em qualquer uma das ciências – investigue primeiramente a causa sob a qual está colocada aquela ciência. Assim, se investigarmos
qual é a causa das [disposições] naturais, encontraremos a causa de todo movimento – como
já havíamos dito nos princípios da [ciência] da natureza. Logo, o natural é tudo o que é móvel
e, conseqüentemente, a ciência das naturalidades é a ciência de tudo o que é móvel. Assim
sendo, aquilo que está acima das naturalidades é imóvel, pois não é possível que haja algo que
seja a causa da geração de sua essência, como explicaremos logo em seguida. Portanto, a causa
do movimento não é um movimento e, tampouco, a causa do que é móvel é um móvel e, por
conseguinte, aquilo que está acima das naturalidades não é móvel. Logo, fica evidenciado que
a ciência daquilo que está acima das naturalidades é a ciência daquilo que não se move.
A existência demonstrativa não deve ser [aplicada] na percepção de tudo aquilo que é
estudado porque não existe demonstração para tudo o que é estudado intelectualmente – na
medida em que não há demonstração para todas as coisas. Logo, a demonstração é para certas
coisas, não havendo demonstração da demonstração pois, se para cada demonstração houvesse
uma [outra] demonstração, isso não teria fim e, de modo algum, haveria algo que tivesse existência [no intelecto], porque aquilo que não alcança a ciência dos seus princípios não é conhecido e, assim, não haveria ciência de maneira nenhuma. Pois, se desejamos conhecer o que é
“homem” – que é vivente, racional e mortal – e não conhecermos o que é “vivente”, “racional”
e “mortal”, então não conheceremos o que é “homem”.
Do mesmo modo, não devemos aplicar as persuasões nas ciências matemáticas, antes a
demonstração. Pois, se usarmos a persuasão na ciência matemática, estaríamos no âmbito conjectural, não científico. Do mesmo modo, [deve-se] discriminar cada teoria [por] sua existência
característica, que não é a existência de uma outra. É também por causa disso que muitos teóricos perdem-se com respeito às coisas discriminadas, pois entre eles há os que tem o costume de
aplicarem a persuasão; outros têm o costume dos símiles; outros tem o costume dos relatos teste138

munhais; outros tem o costume do sentido; e outros deles tem o costume da demonstração, uma
vez que forem incapazes de discriminar [as coisas] estudadas; outros querem se utilizar de [tudo]
isso quanto à existência do que é estudado, seja porque são incapazes de conhecer os métodos do
que se estuda, seja porque adoram multiplicar o caminho da verdade.
Ora, em tudo aquilo que é estudado, devemos aspirar ao que é necessário, não aplicando a persuasão na ciência matemática; e tampouco o sensorial e a similarização na
ciência divina; nem [meras] coletâneas de idéias nos princípios da [ciência] natural; nem
a demonstração na retórica e nem, nos princípios da demonstração, uma [outra] demonstração. Se guardarmos essas condições, torna-se fácil o estudo proposto, ao passo que se
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as transgredimos, nos desviamos dos nossos objetivos buscados, ficando difícil para nós
encontrar aquilo que pretendíamos.
Bem, uma vez propostas tais recomendações, devemos adiantar as normas que necessitamos utilizar nesta arte. Dizemos, pois: o eterno é aquele que não necessita, de modo algum,
daquilo que não seja ele [mesmo], pois, em vista de sua identidade, nada precede a geração do
eterno. Assim, o eterno não tem sua sustentação a partir de um outro além dele. Logo, o eterno não tem causa e, portanto, não tem substrato e nem atributo13, não tem agente e nem causa
[final] – quero dizer a razão pela qual ele seria, pois não há causas anteriores que não seja esta.
Assim, o eterno não tem gênero, pois, se ele tivesse um gênero, então ele seria espécie, ao passo que a espécie é composta

13

De outro modo, nem sujeito e nem predicado.

de seu gênero que recebe [a espécie] a partir de uma diferença que está só nela, [assim como
recebe] outras além dela. Agora [se o eterno] tivesse um substrato – que é o gênero receptor
em razão de sua forma [específica] e de outras formas além dela – e um predicado, que é sua
própria forma à exclusão de outra, então, [o eterno] teria um substrato e um atributo. Ora, mas
já explicamos que ele não tem substrato e nem atributo. Isso não seria possível, um absurdo.
Portanto, o eterno não tem gênero.
Com efeito, o eterno não se corrompe, na medida em que a corrupção é a mudança do
atributo e não do suporte primordial. Agora, quanto ao suporte primordial – que é o “é” – este
não muda, porque a corrupção daquilo que é corrompido não se faz na “eissização” de sua
“eidade”, mas tudo aquilo que muda somente muda por meio do contrário que estiver mais
próximo. Quero dizer, aquilo que estiver com ele num único gênero, tal como o calor é modificado pelo frio – e não por uma contrariedade mais remota, como se o calor [fosse modificado]
pelo seco, pelo doce, pelo comprimento, e outros assim. Ora, os contrários próximos são de
um único gênero. Logo, o que é corrompido possui um gênero e, se o eterno fosse corrompido,
então ele teria gênero – ao passo que ele não tem gênero –, o que é contraditório e impossível.
Logo, não é posível que o eterno se corrompa.
Agora, a alteração é uma mudança. Assim, o eterno não se altera porque ele não muda,
e tampouco passa da incompletude para o acabamento, pois o “passar” é uma certa alteração.
Desse modo, não falta acabamento ao eterno, visto que ele não se altera. O acabado é aquele
ao qual está relacionado um estado estável, ao passo que o incompleto é aquele que não possui
um estado estável, por meio do qual ele seria excelente. Logo, não é possível que o eterno seja
incompleto, porque não é possível, de modo algum que ele se altere em direção [a um estado]
mais excelente do que o seu – e tampouco mais incompleto. Logo, o eterno é, necessariamente,
acabado. Agora, visto que o corpo tem gênero e espécies, e que o eterno não tem gênero, então,
o corpo não é o eterno.
Que digamos agora, então, que não é possível que haja um corpo eterno – e menos ainda
um outro além dele – que tenha quantidade ou qualidade e que seja infinito em ato, pois, cer-
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tamente, somente há “infinito” em potência. Aliás, digo que, entre as premissas primordiais,
verdadeiras e inteligíveis, imediatas está:
–

que são iguais todos os corpos nos quais não há nenhuma coisa maior do que outra;

–

que as distâncias que há entre os limites de [corpos] iguais, são iguais em ato e
em potência;

–

que aquilo que possui finitude não é infinito

–

que para todos os corpos iguais, se for acrescentado a um deles, um [outro] corpo,
aquele se amplia, ficando maior do que era antes de lhe ter sido acrescido tal corpo;

–

que se forem reunidos dois corpos de grandeza finita, o corpo engendrado a partir
de ambos será de grandeza finita – isto também é necessário para toda grandeza
e para tudo o que possui grandeza;

–

que a menor de cada uma de duas coisas do mesmo gênero mede a maior delas,
ou mede uma parte dela.

Assim, se de um corpo finito, fosse seccionado um corpo de grandeza finita, então, o
que restaria [do primeiro] seria ou de grandeza finita ou de grandeza infinita. Agora, se aquilo
que restasse fosse de grandeza finita, quando lhe fosse acrescentado àquilo que dele fora seccionado – que era de grandeza finita – então, o corpo engendrado a partir da junção desses dois
seria de grandeza finita. Ora, isso que haveria a partir dos dois seria [o mesmo] que aquilo que
era de grandeza infinita – antes de lhe ter sido seccionado algo. Logo, ele seria finito e infinito,
o que é um disparate, impossível.
Agora, se aquilo que restasse fosse de grandeza infinita, então, quando lhe fosse acrescido aquilo que dele fora tomado, então, ou ele tornar-se-ia maior do que era antes de ter lhe sido
acrescido [algo], ou ficaria igual. Ora, se ele ficasse maior do que era [antes], então, aquilo que
era infinito, ter-se-ia tornado maior do que o infinito. Bem, [disseramos] que a menor de duas
coisas mede a maior delas, ou uma parte dela. Assim, o menor de dois corpos que fossem infinitos, mediria o maior deles, ou mediria uma parte dele. Agora, desde que ele o medisse, então,
este mediria, sem dúvida, uma parte daquele, pois o menor deles é igual a alguma [parte] do
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maior. Ora, [disseramos] que duas coisas iguais são aquelas cujas distâncias entre suas finitudes são idênticas e única. Portanto, ambas possuiriam finitude – pois os corpos iguais que não
são idênticos são aqueles aos quais se computa um corpo único, numericamente um, enquanto
suas finitudes são distintas por meio da quantidade e da qualidade ou [ambas] ao mesmo tempo – e seriam, ambas, finitas. Desse modo, aquela [parte] menor infinita seria finita, o que é
um disparate, impossível, não sendo nenhuma das duas maior do que a outra.
Agora, se ele [o que restasse] não ficasse maior do que era antes de lhe ter sido acrescido [o que fora seccionado], então ter-se-ia acrescido um corpo a [outro] corpo sem que ele
tivesse se ampliado em nada. Tal junção ter-se-ia tornado igual a ele sozinho – ao passo que ele
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sozinho seria uma parte daquele em que se juntaram as duas partes. Ora, a parte seria tal como
o todo, e isto é um disparate, impossível. Desse modo, ficou claro que não é possível que haja
um corpo infinito. E, por meio dessa condução, esclareceu-se que não é possível que alguma
coisa que tenha quantidades seja infinita em ato.
Ora, o tempo é uma quantidade. Logo, não é possível que haja um tempo infinito em
ato. O tempo possui, pois, um princípio finito. E mais, também as coisas que são atributos no
finito são, necessariamente, finitas. Pois, todo atributo no corpo – seja um “quanto”, um lugar, um movimento ou um tempo, aquilo que é desmembrado pelo movimento – assim como
o conjunto de tudo aquilo que é atributo num corpo em ato também é, pois, finito, visto que o
corpo é finito. Portanto, o corpo do universo é finito, e todos atributos que nele estão, também
o são. Ora, uma vez que, por meio da estimativa, sempre é possível acrescentar [algo] ao corpo
do universo, – a estimar [algo] maior do que ele, e depois, sempre algo [ainda] maior, pois a
condução é infinita sob o aspecto da possibilidade – então ele, em potência, é infinito. Pois, a
potência nada mais é do que a possibilidade de que haja a coisa que se diz estar em potência.
Assim, tudo aquilo no qual há infinito em potência é, também infinito em potência, inclusive
o movimento e o tempo. Logo, isso que é infinito somente o é em potência. Agora, quanto ao
ato, não é possível que haja coisa alguma infinita, como já adiantamos.
Pois bem, sendo que isso é necessário, ficou evidente que não é possível que haja um
tempo infinito em ato para ele [corpo do universo]. Assim, o tempo é o tempo do corpo do
universo, quero dizer, sua duração. Assim, se o tempo é finito, certamente a factualidade do
corpo é finita, na medida em que o tempo não é um existente [em si] – e tampouco há corpo
sem tempo – porque o tempo é apenas é a contagem do movimento. Quero dizer, que ele é uma
duração que conta o movimento. Assim, se houver movimento haverá tempo e, se não houver
movimento, não haverá tempo.
Agora, o movimento somente é movimento do corpo. Logo, se há corpo há movimento, do contrário não haverá movimento. Com efeito, o movimento é uma certa mudança. A
mudança de lugar das partes do corpo e de seu centro, ou unicamente de todas as partes do
corpo é o movimento local. A mudança do lugar que se dá nos limites do corpo –seja pela
aproximação ou pelo distanciamento ao seu centro –é o desenvolvimento e o definhamento. A
mudança de suas qualidades – os atributos e nada mais– é a alteração. A mudança de sua substância é a geração e a corrupção. Ora, toda mudança é quem enumera a contagem da duração
do corpo.Logo, toda mudança pertence àquilo que é dotado de tempo.
Assim, se há movimento há, necessariamente, corpo. E, se há corpo é forçosamente necessário ou que haja movimento ou que não haja movimento. Agora, se houvesse corpo e não
houvesse movimento, então, ou não haveria movimento de maneira nenhuma, ou não haveria
mas poderia haver. Agora, se não houvesse movimento de maneira nenhuma, então, o movimento não existiria; mas como [quando] o corpo existe, existe [o movimento], então isso seria
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um disparate, impossível. Logo, não é possível de maneira alguma que um corpo exista sem
que haja movimento. Ora, se há a possibilidade de que, existindo o corpo, o movimento exista,
então, forçosamente, o movimento existe em alguma [parte] dos corpos, na medida em que é
possível a essa coisa existir em alguma [parte] das essências daquela substância – tal como a
arte de escrever existe como possibilidade para Muhammad embora não esteja nele em ato e,
conseqüentemente, ela existe em alguma parte da substância do homem, quero dizer de outros
humanos. Desse modo, o movimento existe, necessariamente, em alguma [parte] dos corpos.
Portanto, incondicionalmente, ele [movimento] existe no corpo. Logo, necessária e incondicionalmente, ele existe no corpo. Assim, [se] o corpo existe, o movimento existe. Chegou-se
a dizer que não haveria movimento quando o corpo existisse. Ora, [nesse caso] dar-se-ia, então, que existindo o corpo, não haveria [movimento] para um corpo existente. Ora, isso é um
absurdo, um disparate e não é possível ! Logo, não é possível que haja corpo sem movimento.
Portanto, quando há corpo, necessariamente, há movimento.
Chegou-se a conjecturar ter sido possível que, inicialmente, o corpo do universo
teria estado em repouso e, havendo a possibilidade de mover-se, moveu-se. Essa, necessariamente, é uma opinião enganada porque se, inicialmente, o corpo do universo tivesse
estado em repouso e, em seguida, tivesse se movido, seria inevitável, então, [ou] que o
corpo do universo tivesse sido engendrado a partir do que não é, ou que não terminasse.
Agora, se ele tivesse sido engendrado a partir do que não é, então, sua “identização” – “é”
– teria sido a partir do “não é”. Ora, tal identização teria sido um movimento –como já
adiantamos quando, ao descrevermos o movimento [afirmamos] que uma das espécies do
movimento é a geração. Ora, se o corpo não precede [o que] é sua essência, então a geração do corpo não precede o movimento, de modo algum. Todavia, fora dito [antes] que,
inicialmente, haveria ele [corpo] sem movimento. Logo, ele seria, e não haveria movimento; e ele, não seria, e não haveria movimento; o que é um disparate, impossível. Portanto,
se o corpo tivesse sido engendrado a partir do que não é, não seria possível que ele tivesse
precedido o movimento.
Agora, se fosse [o caso] de o corpo ter estado num repouso que não terminasse e, de142

pois, ter se movido, porque lhe era possível mover-se, então, o corpo do universo – [num
estado ] que não terminasse –teria se alterado do repouso em ato para o movimento em ato.
Ora, mas aquilo que está [num estado] que não termina não se altera, como já explicamos
anteriormente; ao passo que ele [corpo] teria se alterado e não teria se alterado, o que é um
disparate, impossível. Portanto, não é possível que o corpo do universo tivesse estado num
repouso em ato que não terminasse e que, depois, tivesse se alterado para mover-se em ato.
Afinal, o movimento existe nele e, conseqüentemente, ele não [pode ter] precedido o movimento, de maneira nenhuma. Assim, pois, se há movimento, necessariamente haverá corpo;
e se há corpo, necessariamente haverá movimento.
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Já foi antecipado que o tempo não precede o movimento. Logo, necessariamente, o tempo
não precede o corpo, na medida em que não há tempo a não ser por meio de um movimento, nem há
corpo sem que haja movimento, e tampouco há movimento que não seja com um corpo. [Ademais]
não há corpo sem extensão, na medida em que a extensão que nele está é [sua] identidade – quero
dizer que aquilo que está nele é o “o que [é]” – nem há extensão de um corpo que não seja com um
movimento, visto que o corpo sempre é concomitante a um movimento, como já se evidenciou.
Logo, a duração do corpo, sempre inerente ao corpo, conta o movimento do corpo, [também] sempre inerente ao corpo. Portanto, jamais o corpo precede o tempo. Logo, o corpo, o movimento e o
tempo jamais precedem uns aos outros.
Agora, tendo ficado evidente que não é possível que haja um tempo infinito para ele [corpo],
na medida em que não é possível que haja uma quantidade – ou [algo] que possua uma quantidade
– que seja infinita em ato, então, todo tempo possui uma finitude em ato. Ora, se o corpo não precede o tempo, então não é possível que o corpo do universo seja infinito em sua factualidade. Logo,
a factualidade do corpo do universo, necessariamente, é finita. Portanto, não é possível que o corpo
do universo não termine.
Bem, depois de isso ter ficado evidenciado, explique-mo-lo por meio de um outro enunciado, acrescentando mestria aos teóricos que estão engajados nessa via. Dizemos, pois: no âmbito da
mudança está a composição e a sintetização, pois, tal é a reunião e a organização das coisas. Ora,
o corpo é uma substância longa, larga e profunda, ou seja, ele é dotado de três dimensões. Assim,
ele é um composto a partir da substância, que é seu gênero, e a partir do longo, do largo e do profundo, que são sua diferença. Ele é, pois, “o composto”, a partir de uma hylé e de uma forma. Ora,
como a composição é a mudança daquele estado que é não-composição, então a composição é um
movimento. Logo, se não houver movimento não há composição. Ora, o corpo é um composto e,
portanto, se não houver movimento não haverá corpo. Portanto, o corpo e o movimento não precedem um ao outro.
Agora, por meio do movimento, há o tempo, na medida em que o movimento é uma mudança, e a mudança é a contagem da duração daquilo que muda. Portanto, o movimento é quem enumera a duração do que muda. Logo, o tempo é uma duração enumerada do movimento. Como adiantamos, todo corpo tem uma duração, isto é, aquilo que nele é sua factualidade – quero dizer, aquilo que
nele é “o que [é]”. Ora, o corpo não precede o movimento, como evidenciamos. Portanto, o corpo
não precede a duração enumerada do movimento. Logo, o corpo, o movimento e o tempo não precedem uns aos outros quanto à factualidade, pois, quanto à ela – factualidade – são eles concomitantes.
Assim, se o tempo possui finitude em ato, então a factualidade do corpo possui, necessariamente, finitude em ato – caso a composição e a sintetização forem uma certa mudança; mas, se a composição
e a sintetização não forem uma certa mudança, então, essa conclusão não se faz necessária.
Que evidenciemos agora, de um outro modo, então, que não é possível haver para ele [corpo
do universo] um tempo infinito em ato, nem em seu passado e nem em seu porvir. Dizemos, pois: se
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antes de cada intervalo de tempo há um [outro] intervalo, chegaremos a um intervalo de tempo sem
que haja [outro] intervalo antes dele – quero dizer, a uma duração seccionada sem que haja, antes
dela, [outra] duração seccionada. Não é possível haver outra coisa que não seja isso, senão, a cada
intervalo de tempo, suceder-se-ia ao infinito [outro] intervalo e, assim, jamais chegaríamos a um
tempo dado – pois [do contrários] a duração desde uma anterioridade infinita até esse tempo dado
seria igual à duração desse tempo determinado, remontando a tempos até o infinito. Agora, se [o
intervalo] partindo do infinito até um tempo definido fosse conhecido, então, a partir desse tempo
conhecido até o infinito no âmbito do tempo, [o intervalo] seria conhecido e, assim, o infinito seria
finito, o que é um disparate, impossível.
Além disso, se não se chegasse a um tempo definido –[mas] se fosse alcançando um tempo
antes dele, e outro e mais outro antes desse tempo e, assim, sem ter fim– e se aquilo que fosse infinito não estivesse desmembrado, espaçado, sem que se chegasse ao final, então, de maneira alguma,
o que fosse infinito estaria desmembrado no tempo, de modo a [permitir] que se chegasse a um
tempo definido. Ora, existe a chegada a um tempo definido. Portanto, o tempo não é anterior ao
infinito. Ao contrário, necessariamente, ele se dá a partir de uma finitude. Logo, a duração do corpo
não é infinita. Ora, e como não é possível que haja um corpo sem duração, então, a factualidade
que o corpo possui não é infinita. Logo, a factualidade do corpo é finita, sendo impeditivo, pois,
que haja um corpo que não termine.
Agora, não é possível que o porvir do tempo seja infinito em ato, pois se era impeditivo que
fosse infinito do tempo passado para um tempo definido – como adiantamos – e como os tempos
são sucedâneos, tempo após tempo, então toda vez que se acrescenta um tempo a um tempo finito
definido, a soma do tempo definido com o que lhe foi acrescentado [também] é definida. Afinal,
se a soma não viesse a ser [algo] definido, então, uma coisa definida em quantidade teria sido
acrescentada a uma outra coisa definida em quantidade e o somatório de ambas teria sido algo infinito em quantidade. Ora, o tempo faz parte da quantidade ininterrupta. Quero dizer, ele tem um
intervalo comum [entre] seu passado e o [seu] porvir – e o intervalo comum é “o instante” – que
é a finitude útima do tempo passado e a finitude primeira do tempo por vir. Em vista disso, para
cada tempo definido há duas finitudes: a finitude primeira e a finitude última. Se os dois tempos
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definidos se conectam por meio dessa única finitude comum a ambos, então, a finitude de cada um
dos dois permanece definida, conhecida. Ora, fora dito que a soma de dois tempos definidos [seria
indefinida]. Assim, ele [tempo] teria indefinição de finitudes e teria definição de finitudes, o que é
um disparate, impossível. Portanto, não é possível que de qualquer modo que se acrescente ao tempo definido um [outro] tempo definido, a soma seja indefinida, pois, à medida que se acrescenta, ao
tempo definido, um [outro] tempo definido, seu todo tem um limite último definido. Por isso, não
é possível que o tempo do porvir para ele [corpo do universo] seja infinito em ato.
Que encerremos agora, pois, essa segunda parte.
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