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Apresentando um apêndice esclarecedor acerca dos usos do termo fayd e seus 

sinônimos em Avicena, a obra de Lizzini explora a amplitude da discussão ao 

percorrer os aspectos metafísico, físico e gnosiológico daquela noção. Temas 

caros à filosofia de Avicena, como a distinção entre possível/necessário, 

essência/existência, unidade/multiplicidade, anterioridade/posterioridade e 

bem/mal, são abordados ao longo dos capítulos de modo a contextualizar as 

aparições de fayd.  

 O ponto de partida da investigação consiste na busca pelas origens do 

“patrimônio terminológico” (I.I, p. 27) aviceniano tendo em vista as plotinianas 

árabes, especialmente a Teologia de Aristóteles, e as proclianas árabes, 

especialmente o Livro sobre o bem puro, editadas pelo círculo de al-Kindi. A partir 

desta incursão, Lizzini constata que Avicena, como já era feito pelos autores 

neoplatônicos, incorpora os vocabulários e conceitos em torno de fayd à 

interpretação das obras aristotélicas e a uma “leitura teológica do mundo” (I.I, p. 

35). Uma ressalva a ser levantada, e que a autora sugere em diversos momentos, 

vincula-se ao cuidado de não se negligenciar a abordagem original de Avicena, 

reduzindo-o à simples assimilação das suas fontes.   

 Após reconhecer nas obras de al-Kindi uma primeira abordagem filosófica 

de criação (ibda'), já apontando as dificuldades de pensá-la em conjunção com o 

processo emanativo, o qual assegura a simplicidade do Uno, passando ao Livro 

sobre a opinião dos habitantes da cidade ideal, de al-Farabi, no qual a emanação é 

“expressão da causalidade universal do Primeiro” (I.4, p. 61), a autora apresenta 

observações gerais acerca do uso do termo fayd e das dificuldades teóricas que 
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dele decorrem.  

O fluxo explica não apenas o conferir existência a partir do Existente 

Necessário como também o fornecimento de formas ao mundo sublunar. Em 

vista de explicá-lo, Avicena e outros autores se valeram da analogia com a luz 

(nur), aplicada tanto ao mundo supralunar, âmbito ontológico, como também à 

relação entre o intelecto agente e os intelectos sublunares, âmbito gnosiológico. 

Contudo, a analogia é limitada na medida em que fayd escapa aos fenômenos 

naturais, embora alguns comentadores interpretem a analogia misticamente. 

 Dentre as obras avicenianas, destaca-se o Livro das definições (kitab al-

hudud), no qual fayd é utilizado na predicação de outros termos. Na sua aparição 

vinculada ao termo criador (al-bari'), o fluxo é “expressão do ato instaurativo de 

Deus” (II.I.1, p. 91). Em confronto com a multiplicidade, a relação (idafa; nisba) 

entre Deus e o mundo é mantida pelo vínculo necessário entre quem emana e o 

que é emanado, sem qualquer reciprocidade, já que a existência do Criador, ao 

coincidir com sua essência, não precisa de nada que lhe seja acrescentado. Em 

outras palavras, os existentes criados não compõem a essência divina; a 

simplicidade é salvaguardada pela emanação. Sua aparição vinculada ao termo 

alma (nafs) acontece no momento em que Avicena atribui a ela o sentido de alma 

do todo (nafs al-kull) entendendo, primeiramente, a alma da primeira esfera e, 

posteriormente, o conjunto de todas as almas. Independentemente desta 

distinção, o fluxo é apresentado como o modo pelo qual a inteligência do todo 

('aql al-kull) confere existência à alma do todo e como o que possibilita a 

distinção entre o anterior e o posterior. 

 Lizzini chama a atenção para duas passagens da Metafísica onde são 

fornecidas duas definições para fayd no interior da discussão sobre o sujeito 

(mawdu') desta ciência. Na primeira, fluxo é utilizado como ponte que liga a causa 

primeira aos existentes causados, sendo aquela o princípio da existência destes, 

os existentes possíveis. Nas palavras da autora, “ele adquire um caráter 

específico de modalidade da ação causal” (II.1.1, p. 113), a qual é fortemente 

marcada pela distinção entre causa e causado. Nesta demarcação, critica-se 

Avicena por estabelecer uma dependência indissolúvel entre o necessário e o 
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possível na medida em que o primeiro não pode ser causa senão de um possível 

e a existência deste só pode ser causada por um agente necessário. Assim, o 

conceito de fayd é fundamental na compreensão do conceito de possibilidade, 

pois a emanação acontece apenas pelo fato de o existente possível ser apto a 

possuir a existência em ato: “a possibilidade é a condição da recepção da ação 

causal do Primeiro” (II.1.1.c, p. 134). Isto significa dizer que a noção de fluxo 

sustenta-se pela distinção entre o possível (al-mumkin) e o necessário (al-wajib). 

 Tanto a multiplicidade supralunar, marcada pela possibilidade que lhe é 

própria, pela necessidade doada a partir de sua causa e pela intelecção da 

inteligência anterior, quanto a sublunar, na qual a presença da matéria estabelece 

a pluralidade dos indivíduos, adquirem existência por meio da emanação. As 

inteligências celestes e os corpos naturais passam de existentes possíveis a 

existentes necessários por outro que lhes doa existência, o que gera uma tensão 

acerca do estatuto ontológico do existente possível que, não sendo um 

inexistente absoluto, não existe sem que haja uma causa de si. Assim, ele só pode 

ser pensado em concomitância e, de modo algum, como anterior a tal causa. 

 Na segunda passagem da Metafísica, o fluxo reaparece como o nome mais 

apropriado para explicar um dos sentidos de útil enquanto o que é responsável 

por algo inferior adquirir uma perfeição acrescentada à sua própria essência. 

Assim, fayd é entendido como uma doação realizada pelo existente mais perfeito 

à inteligência que lhe é inferior: “a emanação não é simplesmente doar ou fazer 

adquirir, mas doar ou fazer adquirir para aquilo que é inferior” (II.2.1, p. 204). 

Este modelo pressupõe certa hierarquia a partir do mais perfeito, resultando na 

identificação entre providência e fluxo divino. A providência se manifesta através 

do fluxo porque é o único modo pelo qual a unidade se vincula à pluralidade dos 

existentes. A dimensão ética é sugerida por Lizzini ao considerar que o bem 

justifica a providência divina. Atribuir ao fluxo divino uma necessidade natural, 

desconsiderando sua vontade de criar, que é em si mesma bondade, é negar esta 

dimensão de ibda'.  

 Conforme mencionado, subjaz à relação entre fayd e ibda' a noção do 

criador como a causa que doa existência e necessidade ao causado. Porém, dada 
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sua anterioridade ontológica, é inevitável se questionar como a essência dos 

existentes possíveis está no intelecto do criador sem que haja multiplicidade 

nele. Para Lizzini, a relação entre as formas e o intelecto divino apenas pode ser 

concebida tendo-se em vista o modo pelo qual acontece a criação. Assim, o fluxo 

delas a partir de uma causa anterior na existência não compromete a unidade da 

causa. Este paralelo entre o primeiro princípio e os existentes é posto em 

analogia com aquele mantido pela metafísica e as outras ciências, cuja 

investigação, ao se voltar para o que é mais perfeito, mostra-se anterior e 

princípio para a realização daquelas.    

 Especificamente, fayd é delimitado pelo fluxo do criador e das inteligências 

celestes. Deste modo, é definido como o provir ou emanar dos existentes que 

se dão a partir do princípio segundo: “uma consequência necessária sem 

impedimento e sem um custo” (II.3, p. 228). Esta não é uma finalidade divina, no 

qual essência e existência coincidem, pois, se se assume um fim diferente de si 

mesmo, nega-se a absoluta autonomia divina marcada pela finalidade do fluxo ser 

idêntica ao próprio Deus. 

 Enquanto causa da criação contínua do mundo, o primeiro princípio não 

age, mas apenas existe, e dele emanam todas as outras coisas. A eliminação do 

agir do âmbito divino deve-se à ausência de intenção e finalidade na relação entre 

criador e criado caras à tentativa de Avicena de marcar o caráter absoluto da 

criação. A proposta da autora é mostrar que este modo de considerá-la, 

enquanto criação absoluta (ibda'), é uma resposta à abordagem teológica. Após 

uma incursão na terminologia encontrada no Corão referente à noção de 

criação, Lizzini, sem fazer nenhuma distinção específica entre as escolas, aponta 

que os teólogos concebem a criação post nihil. Assim, ela é assumida como um 

ato pontual posterior à não existência, deduzindo-se disto sua temporalidade. 

Avicena, na tentativa de inserir a criação no interior do modelo emanativo, 

propõe uma alternativa à interpretação teológica; al-Kindi, no século IX, também 

teve semelhante preocupação ao defender a criação ex nihilo e exclusivamente 

divina. O fluxo aparece na teoria aviceniana como um substituto para a criação 

no tempo de um agente que não agia, mas que decide fazê-lo em um 
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determinado momento. “Ao refutar a concepção teológica, Avicena distingue o 

sentido filosófico de nada ('adam) daquele que lhe atribuiu a teologia” (III, p. 259), 

precisando melhor o significado de não-existência absoluta e suas implicações. É 

negado que a inexistência seja um pré-requisito para a criação. Nada pode ser 

dito deste ex nihilo, pois a predicação lhe atribui certo tipo de existência, o que é 

contraditório tendo em vista se tratar do 'adam.  Sendo assim, ibda' não envolve 

tempo nem mediação seja de uma matéria, de agentes secundários ou de uma 

intenção, mas apenas uma posterioridade essencial em relação ao nada. Portanto, 

estabelece-se a distinção entre criação e geração/originação (hudut). Para Lizzini, 

há um duplo resultado da refutação da criação teologicamente tomada pelos 

teólogos: o fluxo como modo pelo qual Deus cria é fundado sobre a ideia de 

anterioridade essencial de Deus e a distinção entre a primeira inteligência criada 

e os outros existentes compostos de matéria e forma que são gerados no 

tempo. 

 Para que se compreenda a dimensão ética da criação é necessário, antes, 

ter em mente que Deus não age no tempo nem tendo em vista outro fim que 

não si mesmo. A princípio, isto inviabilizaria o seu valor ético por não ser o bem 

aquilo que norteia a criação. Contudo, Lizzini defende que a definição de vontade 

(irada), de generosidade (jud) e de bem absoluto (khayr mutlaq) contradizem isto. 

Na medida em que a perfeição divina implica em sua unidade e simplicidade, 

vontade, generosidade e bem se identificam com a essência divina e são todos 

sua finalidade, pois Deus deseja a si mesmo. Somente neste sentido o mundo é 

objeto de sua vontade, enquanto consequente necessário do amor por si: “o 

Primeiro possui uma satisfação consciente acerca disto que emana ou flui de si e, 

neste sentido, o deseja” (III.2.1, p. 282).  

 O bem, entendido como aquilo que não é em vista de outro, é chamado 

bem em sentido real (bi-l-haqiqa) ao se aplicar ao primeiro princípio. Nele, por 

causa da sua perfeição, o bem coincide com sua essência (dat) e sua generosidade 

vincula-se à indiferença com respeito à criação. O existente necessário, por meio 

do fluxo, doa existência sem receber nada em troca e sem desejar qualquer fim. 

Novamente, fayd se mostra importante porque é por meio dele que a bondade 
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divina se realiza. É como se Avicena, ao substituir a necessidade do fluxo pela 

vontade do fluxo, oferecesse uma solução à acusação de ter caído em um 

determinismo com respeito à decorrência necessária de existência a partir do 

criador. 

 Por conseguinte, enquanto fruto da intelecção divina da qual fluem os 

existentes, Lizzini aponta a proeminência do momento noético em detrimento 

do ontológico. Nada acontece sem que o primeiro princípio intelija a si mesmo. 

Contudo, trata-se de uma anterioridade que se mantém “aporética” (III.3, p. 320) 

devido à sua concomitância temporal com a dimensão ontológica. Porque a 

intelecção de si é contínua, o fluxo de existência também o é: “não apenas a 

intelecção é criação, mas a existência do Primeiro consiste na sua própria auto-

intelecção” (III.3, p. 320). É propriamente esta circularidade em torno do 

processo que marca a sua unidade fundamental. 

 Um problema que se põe acerca de fayd é conciliar a universalidade do 

fluxo com a individuação dos existentes no mundo. São dois os elementos que o 

solucionam: o movimento dos corpos celestes e o mundo sublunar, sendo aquele 

a parte ativa, que doa, e este a parte em potência, que recebe. Deste modo, a 

física, âmbito da natureza particular, se submete à metafísica, âmbito da natureza 

universal. O fluxo compreendido fisicamente, na perspectiva do mundo sublunar, 

é responsável pela matéria receber uma forma que não existe sem sua hylé. 

Embora Lizzini insista na dependência da matéria com respeito à forma, já que a 

primeira é completamente indeterminada antes de se informar e as formas 

“pertencem fundamentalmente ao mundo celeste” (IV.1.1.a, p. 354), vale lembrar 

que a recíproca também é verdadeira, ou seja, a forma só passa a existir no 

mundo sublunar caso haja uma matéria apta a receber, mesmo que esta não seja 

causa da existência da forma. É novamente esta circularidade que garante a 

unidade dos existentes. Tentar desvincular o que no mundo sublunar é único vai 

contra a interdependência das partes que compõe seus existentes. 

 Retornando à questão da origem da pluralidade, nem a matéria nem a 

forma são responsáveis por ela, mas uma “terceira entidade” (IV.I.2.2, p. 371) 

que responde pelo fluxo, pois a matéria precisa ser preparada para receber a 
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forma para a qual há um substrato próprio. Esta terceira entidade é o intelecto 

agente. Em termos de causa, a forma é causada pelo intelecto agente e, ao 

mesmo tempo, causa para a matéria. Sendo assim, a forma é “um intermediário 

na relação causal” (IV.I.2.2.a, p. 378) entre aquele que emana, dator formarum, e 

os corpos que a recebem. 

 O efeito da intelecção realizada por cada uma das inteligências é um 

concomitante necessário (lazim), termo emprestado da lógica. Esta acontece na 

medida em que todas as inteligências aspiram à própria perfeição e “disto resulta 

o funcionamento do mundo inteiro no qual cada elemento é sempre a realização 

de si” (IV.I.3.1, p. 408). A dimensão ética, sobre a qual Lizzini insiste, está ligada, 

por um lado, à realização e ascensão da alma e, por outro, à participação dos 

existentes na ordem do mundo. Neste sentido, é ética a ação que intenciona algo 

cuja existência é mais digna que a não existência, mas tudo isto apenas do ponto 

de vista dos causados, já que as inteligências não os possuem como um fim. 

 A compreensão da relação entre mundo supralunar e a origem da 

multiplicidade no mundo sublunar passa pelo movimento das esferas celestes. Os 

diferentes movimentos destas se dão devido a dois fatores: cada esfera possui 

seu próprio bem desejado, pois cada uma deseja sua própria perfeição, e a 

individualidade representada por cada uma delas devido à posição ocupada, que 

muda de modo a se repetir infinitamente pelo fato de o movimento ser circular e 

eterno. A matéria recebe o influxo incessante das inteligências de modo a 

transformá-la a fim de que seja apta a receber a forma do intelecto agente. 

“Avicena faz do influxo não apenas o resultado de uma ação celeste que pode ser 

apenas recebida, mas também o resultado da interação com as potências do 

mundo sublunar” (IV.I.4.1, p. 442). A terminologia empregada aqui muda. Não 

mais se trata de conferir existência de modo absoluto e atemporal (ibda'), mas 

temporalmente e a partir de uma matéria dada (hudut). Assim, o influxo 

enquanto “mecanismo articulado” (IV.I.4.1, p. 444) é expressão de uma 

causalidade exclusivamente celeste, vinculada à posição que as inteligências 

ocupam, e que interage com os elementos sublunares, preparando-os para 

receber (qabila) uma forma. 
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 A fim de resolver as dificuldades no que tange à ruptura da ordem natural 

determinada pelo primeiro princípio, como, por exemplo, as monstruosidades, 

Avicena recorre ao reconhecimento dos diversos significados do termo natureza 

(tabi'a). Por um lado, é retomada a definição aristotélica de natureza como 

primeiro princípio de movimento e repouso, por outro, reconhece-se a 

existência de um “princípio vertical” (V.I.1, p. 492) que, pelo fluxo, é causa da 

existência dos corpos. Assim, estabelece-se a distinção entre natureza e o que 

segue o curso da natureza, sendo este último identificado com “a exigência da 

natureza da coisa” (V.I.2, p. 498). Lizzini identifica uma abertura da natureza, 

entendida no primeiro sentido, para aquilo que não lhe é intencional, ao 

contrário do segundo, que pode ser dito “teleologicamente orientado” (V.I.2, p. 

498). Portanto, a partir dos sentidos de natureza, conclui-se que nada escapa a 

ela, pois mesmo as monstruosidades podem ser entendidas como naturais no 

primeiro sentido. Em suma, entra em jogo, na tentativa de solucionar o problema 

daquilo que, aparentemente, escaparia à natureza, a distinção entre a natureza 

particular e universal. O que escapa ao curso da natureza particular, como, por 

exemplo, a morte que não é intencionada pela natureza própria de Zayd, não 

escapa à natureza universal: “natureza universal e particular correspondem aos 

dois aspectos através dos quais é possível observar o mundo sublunar, aquele 

universal do fluxo e aquele particular do indivíduo” (V.I.2, p. 507). 

 Seria, como Lizzini sugere, o finalismo da natureza uma alternativa ao 

determinismo? O finalismo vincula-se à concretização da existência da espécie 

por meio dos indivíduos, cuja matéria recebe uma forma apropriada para isto, o 

que permite a Avicena distinguir o que é intencionado pela natureza daquilo que 

é uma consequência secundária: “é assim que da natureza subtrai-se a 

responsabilidade sobre tudo isto que não entra na ordem primeira do fluxo das 

formas e que, do ponto de vista do fluxo, não possui importância nem 

significado” (V.I.2.1, p. 512). Deste modo, a natureza individual carrega em si uma 

porção de acidentalidade que não pode ser atribuída à providência divina ('inaya), 

sendo que esta confere existência à natureza universal, à espécie, enquanto 

existir em uma matéria e ser acompanhado pelos acidentes que lhe seguem deve-
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se à natureza particular. 

 Por fim, pode-se dizer que as investigações que Lizzini desenvolve ao longo 

da sua obra percorrem duas vias: uma que explora o termo fayd no contexto do 

âmbito supralunar e temas correlatos e outra na qual o mesmo termo compõe a 

explicação não apenas da origem da multiplicidade, mas também do modo pelo 

qual Deus exerce sua providência. Na primeira, o fluxo é utilizado na 

reelaboração do conceito de criação (ibda') adaptada à perfeição do primeiro 

princípio. Deste modo, ao não pressupor um pré-requisito pelo qual confere 

existência aos existentes possíveis, o criador mantém-se como a única causa que, 

pelo fluxo, cria eternamente a partir da sua própria necessidade. Com respeito à 

segunda via, dedicada ao mundo sublunar, é o fluxo das formas do intelecto 

agente, tendo em vista uma matéria que a elas será dada como substrato, que 

permite compreender outro tipo de conferir existência (hudut). Trata-se de um 

ato temporal marcado pela presença destes três elementos indispensáveis: 

intelecto agente, forma e matéria. Sendo assim, a multiplicidade se torna efetiva 

quando, da intelecção que cada inteligência realiza de si, do seu princípio e do 

existente necessário, origina-se, pelo fluxo de formas, um composto hilemórfico. 

 O livro de Lizzini é singular no que diz respeito aos estudos sobre Avicena, 

pois se trata de uma obra de fôlego que abarca vários aspectos do sistema 

aviceniano sob o fio condutor da noção de fayd a partir de obras como Ta'aliqat 

e Mubahathat. Lizzini abre as portas para o sistema metafísico-cosmológico de 

Avicena a partir de uma perspectiva até então pouco investigada, solucionando 

alguns dos problemas que foram levantados contra a explicação aviceniana da 

criação. 


