
A. ETICA CIDADA. DE AVERROIS E
lV1AIMONIDES

A discussao pela igualdade de direitos entre os generos, a
valoriza9ao do conhecimento como forma de

"liberta9ao" para 0 homem, a relatividade da verdade, entre outras
discussoes, que sao levantadas em defesa dos direitos humanos e
da conviyencia pacifica entre os POYOS, estas, ja se ouvia no seculo
XII. Apesar de ser uma epoca com forte hostilidade a toda critica a
religiao, de profunda submissao as autoridades quer religiosas, quer
politicas, pensadores levantam a voz para propor uma releitura da
sociedade de entao. F0l111ados pelajun9ao de duas ouniais culturas,
estes homens trazem em sua reflexao 0 germe' (sem querer
estabelecer rela9ao causal de tipo algum) do que sera vivido no
Iluminismo, na epoca das grandes revolu90es, no grito pelos direitos
humanos.

Estes homens sao oriundos de varias partes do mundo.
Entretanto, a nossa discussao se centrara na figura de dois destes
pensadores: A ven'ois - de origem arabe, nascido em Cordoba,
regiao da atual Espanha, que naquela epoca se encontrava sob 0
dominio mU9ulmano - e Maim6nides - de origem judia, posterior
a AvelTois, nascido tambem em Cordoba, nas mesma circunstancias
de domina9ao arabe. Estes homens tiyeram a coragem de em meio
ao contexto em que viviam, mesmo diante das fun90es que
exerciam, serem desbrayadores, rompedores de preconceitos e ta-
bus. Sobre eles desenvolve-se a nossa pesquisa, que visa coletar
informa90es que referendem a ideia de que tambem estes
pensadores constituiram um c6digo etico em seu sistema de



pensamento. Talvez num misto da filosofia grega principahn---e
. 'I' , nte

~nst?te lca com a tradiyao religiosa de cada um (islamismo e
JudaIsmo), 0 que somente vem corroborar a ideia defendida

I b" ~ Pora guns lOgralos e comentadores, que prop5em que muito mais
que meros come~tadores ou tradutores, Averrois e Maimonides
~ro~usera~ um sls,tema de pensamento, senao, deram continuidade
as dlscussoes Suscltadas por Aristoteles.

Primeiro, trataremos de situar-nos no contexto social-historico,
no qual cresceram tanto 0 pensamento quanta 0 desconforto d
alguns da sociedade em relayao a estes pensadores. e

o dest~que ,qu~ pode ser dado a Maimonides e Averrois e 0

fato da sua mfluencIa no Ocidente latino. Ambos construiram ao
long~ .da vida inumeros tratados, em diversos temas, sempre
concllI~ndo 0 trabalho como intelectuais e 0 serviyO as suas
respectIvas comunidades.

Tanto Maimonides quanta Averrois devem ser bem situados
no contexto historico no qual viveram, a fim de que possamos
compreender melhor a forya do seu pensamento, notificar 0 quaD
desbravadores e contestados foram em sua sociedade.

por esta vivencia de conciliayao, Mohamed Arkon os chamara de
pensadores "mediadores", "pelo muito que fizeram para conciliar
afilosofia radonal com aje revelada ,,/

Averrois e Maimonides criam que 0 problema de divergencia
entre as verdades da fe e as filosoficas eram meras aparencias.
Assim, eles defendiam a busca de superayao destas aparencias,
para concluir com a conciliayao. Mas esta conciliayao nao
representa submissao de uma a outra, ou mesclagem de um dominio
no outro. Para e1es,0 que e aparentemente divergente entre filosofia
e teologia, somente pode ser superado mediante 0 desenvolvimento
de uma linguagem metateologica, ou seja, de uma linguagem que
aponte para alem dos fenomenos religiosos. Deste modo, eles
contribuiram para que houvesse 0 principio de comunicayao
naquela sociedade, entre os tres segmentos religiosos que dividiam
o solo iberico do seculo XII (os judeus, os cristaos e os
muyulmanos).

Essa comunicayao se estendera dai por diante, por muitos
anos ainda, e nao apenas na teologia, mas tambem na filosofia.
Lembramos que 0 trabalho de AveITois contribuiu (mesmo quando
gerou discuss5es em oposiyao ao seu pensamento) para 0

aprofundamento do racionalismo aristotelico, quer na atividade
intelectual de Maimonides quer na de Santo Tomas de Aquino.

A perspectiva que vemos se apresentar neste pensamento de
conciliayao e que nao ha diferenyas substanciais entre os varios
segmentos de religi5es, a linguagem metateologica provou isso,
evidenciando aquilo que constitui 0 modo de ser das religiosidades,
as diferenyas saDcrucialmente de cunho ritual e nonnativo de cada
religiao. Com isto ve-se originar uma proposta de dialogo inter-
religioso, ecumenico, que repercutia nao apenas na vida do
individuo crente mas sobretudo no individuo social-historico, 0

politico, 0 cidada~, uma vez que a sociedade medieval deste periodo
tem sua organizayao baseada na religiao. Surge, assim, uma
proposta religiosa com abrangencia social.

Urn dado que os colocava em situayao de relativa facilidade
quanto ao aces so ao desenvolvimento cultural pessoal e 0 fato de
que 0 pai de Maimonides era "rabi", e 0 de Averrois era "cadis",
postos que equivalem, aproximadamente, as funy5es de urn juiz.
Ora, ser de familia de magistrados trouxe-Ihes a possibilidade eo
acesso ao mundo da intelectualidade. Entretanto, proporcionou
t~mbem serios problemas para ambos. Eles se punham entre a
dl~9uldade de conciliar a atividade de juiz - exercida tanto pelos
PaI~ como por eles proprios - isto e, de aplicar a lei religiosa numa
socledade totalmente submetida aos dogmas das religi5es reveladas
e~,pa~alelamente, exercer a atividade intelectual de praticar as
ClenClasseculares e a filosofia. Eis, portanto, 0 primeiro elemento
do conflito entre estes pensadores e suas sociedades respectivas,

Suas vidas serao entregues ao grande problema de como con-
ciliar as verdades da fe (teoI6gicas) com as da ciencia e da filosofia.
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A fim de direcionannos ainda mais 0 nosso campo de interesse
faremos pequenas seyoes para ilustrar 0 pensamento quer de Aven-ois
quer de Maimonides, diante de temas especificos, encontrados em
seus textos, visando compreender a possivel constituiyaode urn discurso
etico nestes dois pensadores.

A multiplicidade humana e coesao social como necessidades
constitutivas do ser humano

Maimonides afirma que 0 homem e social por natureza,
constituindo, desta forma, uma necessidade essencial para 0

homem,o estar com os outros homens, 0 construir sociedade como
individuo na comUln pertenya a uma dada sociedade com outros
individuos. E a esta necessidade de viver em sociedade soma-se
urn outro atributo essencial da constituiyao: a diversidade. Deste
modo, a especie humana e a unica em que esta diferenya e tao
evidente: A fim de ressaltar esta diferenya, Maimonides cita a
grande dificuldade em se localizar dois individuos que tenham os
mesmos principios morais.

Ate 0 momento, entao, temos duas caracteristicas do ser da
humanidade, que aparentemente nao SaD conciliaveis:
primeinmente, 0 fato de que a natureza humana implica uma
variedade imensa de individuos sociais-historicos, e, sendo social-
historicos, a cada urn deles e inerente a sociabilidade. A tarefa e,
portanto, conciliar estes dois atributos: a individualidade e a
sociabilidade.

A soluyao de Maimonides e apontar para uma terceira
necessidade, desta feita da sociedade: a necessidade de um guia,
cuja atividade seja coordenar os esforyos individuais, no sentido
de viabilizar a existencia da sociedade. Esta ideia tera bastante
significatividade em toda a teoria politica maimonidiana.

Continuando a descriyao da constituiyao da sociedade e de
seus atributos, Maimonides propoe uma resposta a questao dos
males presentes na vida em sociedade, cujo enfoque detem-se sobre
a etica das ayoes individuais, que, porem, nos remetera novamente
ao plano constitutivo do ser individuo social-hist6rico.
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A questao e, pOl1:anto,os conflitos que se fonnam entre os
homens, devido aos grandes males que os homens imputam entre
si e a si mesmos. Para Maimonides, a fonte geradora deste problema
e a privayao de conhecimento. Esta carencia faz com que os homens
se fixem em tendencias (muitos seguem os que se pratica
costumeiramente numa dada sociedade, somente porque ve os
outros agindo daquela fonna; nestes individuos esta ausente 0

conhecimento do "porque se age de tal modo e nao de outro"); em
paixoes (muitos individuos, afetados em suas predileyoes,
ignorando as conseqiiencias desta sua escolha, "agem confonne 0

que Ihes da prazer"; em opinioes (muitos individuos agem
motivados por conclusoes aprioristicas, que nao resultam de arduo
trabalho de pesquisa e investigayao, "agindo segundo 0 que sua
escassa reflexao propos como adequado") e em crem;as (muitos
individuos seguem ilTestritamente aquilo que a sua religiao lhes
revela, inviabilizando tudo 0 mais que se proponha como ayao,
que nao esteja de acordo com 0 que lhes e proposto enquanto crente,
"agem confonne 0 que creem"). Ha inclusive a situayao dos
comportamentos serem motivados pelo consorcio destes elementos
entre si. 0 fato e que todos eles, segundo Maimonides, se erigem e se
sustentam na ignorancia, na falta de conhecimento de outras realidades,
outras perspectivas, outros pontos de vista, ignorando-se a existencia
do plural. Essa ignorancia e essa violencia, esses conflitos vaGtambem
no sentido do proprio individuo, ou seja, os individuos infligem a si
muitos males movidos por sua propria ignorfmcia.

Com base nesta ideia, nesta valorizayao do conhecimento, ao
elencar as quatro especies de perfeiyao as quais 0 homem pode
adquirir, Maimonides coloca como sendo a mais alta e mais
verdadeira perfeiyao, a aquisiyao das virtudes intelectuais; seguida
pela perfeiyao das qualidades morais, cuja decorrencia vem
diretamente da anterior; a seguir, a perfeiyao na confonnayao e
constituiyao do corpo, que e 0 sustentaculo fisico de tudo, e,
finalmente, no ultimo posto esta a perfeiyao da propriedade de
bens materiais.

Quanto a Averrois, sua abrangencia na critica a sociedade foi
bastante forte, e mexeu com preceitos bastante importantes na
constituiyao da sociedade islamica. Sua proposta de cidadania tambem
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passava pela refonnulayao de diversos aspectos da sociedade, a qual
ele pertencia. Por isso, mesmo vivendo 0 impasse de conciliar suas
atribuiyoes de "cadis" com sua atividade filos6fica, ele propos varias
revisoes conceituais, que implicaram em revisoes no agir etico dos
concidadaos. Todavia, os preconceitos e conflitos apontados por ele-
que estavam presentes em sua comunidade - e as suas propostas
revisionistas tern tamanho a1cance,tamanha penetrayao na constituiyao
da sociedade, que as propostas podem ser aplicadas ainda hoje, uma
vez que preconceitos saDencontrados com relativa facilidade, quer em
sociedades do seculo XII, quer nas anteriores, quer na nossa,
infelizmente, quiya, nas futuras.

A condiyao da mulher na sociedade (principal mente, a
islfllnica medieval)

A forya da critica a condiyao da mulher na sociedade islamica
medieval parte do principio, sustentado pOl' Averr6is, de que a
natureza do homem e da mulher saD identicas. Disto decorreram
os demais preceitos, ou seja, tanto homem quanta mulher, mesmo
na considerayao de diferenyas maiores ou menores, devem
compartilhar dos mesmos fins ultimos, uma vez que estes fins saD
originarios, e sendo originarios dizem respeito ao constitutivo da
especiehumana, independentemente do genero. Alem de partilhar
dos mesmos fins, a mulher deve possuir as mesmas obrigayoes, a
fim de que nao se perturbe a precisao da atividade social, que conta
com todos os membros da especie humana como individuos sociais.

Averr6is chega a solavancar a sua sociedade devido ao fato
de fazer certas afirmayoes, que teriam forterepercussao em todos
os setores da vida social, na organizayao da sociedade medieval e
islamica. Senao, veja-se esse trecho da sua obra "Exposi<;iio da
Republica de Platiio ", na qual ele afirma: " (..) Quando certas
mulheres receberam uma excelente educar;:iio e demons tram
disposir;:oesnotaveis, niio e impossivel que se tornemfil6sofas ou
governantes "2. Para aquela sociedade ou para qualquer grupo de
constituiyaopatriarcalou machista euma afirmayaobombastica.Afirmar

, 0 CORREIO (UNESCO), AvelTois e Maim6nides: dois grandes pensadores do seculo XII,
n° II, ana 14, novembro 1986, p. 19.

que basta dar condiyoes a ambos os sexos, que eles poderao constituir-
se em individuos sociais-hist6ricos de igual relevancia no quadro so-
cial, representa mexer numa organizayao milenar e quase sagrada, a
instituiyao da sociedade patriarcal.

Esta critica e a subsequente proposta de igualdade entre
hornem e mulher se dao no contexto de uma sociedade que tratava
as mulheres com muita deferencia, entretanto, nao lhes conferia
possibilidades de se desenvolverem enquanto seres sociais e
intelectuais, nao lhes reconhecendo capacidades, exceto as de serem
procriadoras, estarem a serviyo dos maridos, criarem e educarem
as crianyas. Diante desta situayao, Averr6is chega a comparar a
vida das mulheres com a vida vegetativa das plantas. Suas palavras
foram urn duro golpe na organizayao social machista e patriarcal
medieval e islamica.

Analogamente a Maimonides, Averr6is tambem constr6i sua
teoria acerca das necessidades da sociedade; sua enfase sera a
necessidade de coesao social. Para ele, 0 maior mal que pode afetar
um grupo social e de, por meio da politica, a sociedade se
transformar e se fragmentar em varias isto e se nao houver, ,
unificayao, elemento obrigat6rio para que se processe a coesao
social. Apesar de considerar a diversidade, a multiplicidade que
cada sociedade comporta em si, deve haver 0 elemento de
unificayao, que nao aniquila as diferenyas, mas busca conciliayao
entre elas.

Em urn trecho da "Exposir;:iio da Republica de Platiio ",
Averr6is lanya a sua proposta de coesao social: "Assim sendo, e
evidente que a comunhiio de vantagens e desvantagens levara a
defender a sociedade e nela encontra proter;:iio( ..) "3. Deste modo,
a coesao do grupo salvaguardara os direitos, comuns e individuais,
e protegera aquela sociedade dos ataques advindos de outros grupos.

Alguns bi6grafos chegam, inclusive, a falar que Averr6is propoe



com estas ideias, acerca da fonnac;ao da sociedade, uma coa"ivenc"i;
social com comunhao dos bens materiais, algo como uma especie de
"comunismo". Exagero ou nao dos comentadores, 0 fato e que 0

pensador arabe chega a dizer:

"F;pOl' esra ra::.{/o que se di:: quc 0 uniao dos homcns lem silas \'onl{we/lS
c que nao hit /lada que lraga maior mat e co/!fi/S(/o {/ socicdad!! do'=>qlle
quando /1/11 de scus lIlelllbros di:: a re~jJeilo de 1II11acoisa precisa: 'islO e mell
aquito nao e '. ".J.

Mediante essa proposta de sociedade, A verrois trac;a 0 perfil
de um sujeito cujas caracteristicas nao se adequam ao modelo de
sociedade pOl' ele proposto, 0 chamado "govern ante tirano". Este
tipo de governante ignora as necessidades da sociedade, nao
considera sua diversidade, busca impor a sua vontade dominando
os outros individuos, sem considerar-Ihes a condic;ao de membros
livres daquela sociedade. A velTois, quando fala do tirano, deflagra
as piores qualidades, desde chama-Io de "avido e medroso" ate
dizer que ."a alma do tirano e empobrecida, invejosa, violenta e
desprovida de amigos". Ainda em sua cIitica, diz que um governante
deste tipo procura dirigir os outros com tanta avidez devido ao
fa to de nao ser capaz de se controlar a si mesmo, constituindo-se,
deste modo, em pessoa perturbada e infeliz.

Como podemos vel', os ensinamentos de A verrois e
Maimonides, apesar de terem side dirigidos as comunidades do
seculo XII, continuam tendo valor atualmente, posto que ele
trabalha com aquilo que e constitutivo da sociedade, da cidadania
e do sujeito social-historico. Obviamente, para que suas ideias
sejam apresentadas e assimiladas pelo homem moderno precisam
de uma certa atualizac;ao vocabular. Todavia, as denuncias contra
os preconceitos, 0 abuso de poder, 0 descaso com as necessidades
comunitarias podem ser refeitas ainda hoje.

No que se segue faremos uma breve exposic;ao da etica
maimonidiana, cuja marca principal e a abertura para 0

desenvolvimento do ser mais humanamente possive!. Nesta etica,
ele adota quatro tennos, indissociaveis e indispensaveis para que
se tenha a compreensao do corpus etico do sujeito social-historico,
cidadao em, pOl' e para uma dada comunidade. as tennos sao: a
sociedade, a auto-realizaC;Go,a transcendellcia e a politica.

Como vimos, anterionnente, os humanos sac pOl' natureza
seres sociais, confonne 0 pensamento de Maimonides. Ideia cuja
raiz esta em Aristoteles. la vimos, tambem, que os individuos sac
necessariamellte socia is, sem deixarem de ser Ilecessariamente
individuos; e estes individuos devem encontrar no seio de sua
sociedade as condic;oes para 0 seu desenvolvimento pleno. Com
isto, assegurando as liberdades fundamentais do sujeito social-
historico. Eis, pOlianto, 0 grande impasse, a conciliac;ao entre a
esfera da sociedade e a do individuo.

Desta forma, para Maimonides, como para A verrois,
(conforme vimos acima), ganha corpo a necessidade de uma
estrutura poiitica, que compOlie este impasse e ao mesmo tempo 0

supere. Atraves desta estrutura a sociedade governara a si propria
e simultaneamente garantira 0 desenvolvimento pleno dos
individuos. Isto nos da uma pista do pOl'que para A verrois a presenc;a
de um governante tirano faz tanto mal a uma comunidade, e dai
compreender a tempestade de adjetivos negativos que Averrois lhe
dirige. No go verno tirano se estacionaria toda essa dinfunica de
conciliac;ao e desenvolvimento. Comenta Shalom Rosemberg, que
Maimonides acreditava que somente numa sociedade que
oferecesse condic;oes favoraveis, se poderiam desenvolver a
religiao, a ciencia e a filosofia verdadeiras.

A auto-realiza'rao e necessaria
Ora, como a sociedade nao e um fim em si mesma. Na constituic;ao

de toda sociedade ha os individuos, unicos, efetivos, reais, que devem
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encontrar uma sociedade saudavel e as condiyoes para seu pleno
desenvolvimento enquanto sujeito social-histolico. Ora, mas a sociedade
se faz pela atividade dos individuos, p011anto, e necessario a realizayao
da sociedade e a auto-realizayao dos individuos concomitantemente.

Para Maimonides, esta auto-realizayao se processa de acordo
com a essencia humana. Para se alcanyar a compreensao desta
essencia e poder dirigir-se por ela, cada homem deve busca-Ia pelo
caminho do conhecimento e da fe. Cabe a sociedade facilitar est a
busca, pois, disso depende inclusive a sua pell11anencia na condiyao
de sadia. Na verdade, e um processo circular, no qual individuo e
sociedade, realizayao desta e auto-realizayao daquele, mantem-se
distintos, apesar de interdependentes.

o terceiro termo aponta para alem dos individuos e da
sociedade, pois alem do processo de conciliayao entre individuo e
sociedade, faz-se mister a reconciliayao entre 0 homem (na
sociedade) e a realidade que 0 ultrapassa, a transcendencia,
portanto. Como vimos no item anterior, este tenno faz parte do
caminho de busca da essencia humana, sem percolTe-lo nao se
completa 0 caminho necessario para a auto-realizayao.

Assim sendo, a perfeiyao da sociedade so acontece mediante
a cOlToborayao destes tres componentes com um quarto, a politica.
Por isso, nao hi! possibilidade de haver uma sociedade (muito menos
uma sociedade saudavel) se 0 exercicio politico nao for uma
constante por parte dos iftdividuos.

E por ser 0 homem um animal pol itico (este e 0 ponto de partida
de tudo, diz Maimonides: "Assim, os homens precisam de alguem que
os guie e os congregue, para que sua sociedade se organize e perpetue,
e possam prestar-se mutua assistencia".

Seria impossivel a convivencia caso nao existisse esse guia,
cuja atividade deve suprir carencias, moderar excessos e impor
uma regra comum e pennanente. Assim sendo, 0 regime de govemo
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da lei divina nao somente deve buscar melhorar as condiyoes mateliais
e sociais da vida, mas tambem deve visar 0 aspecto espiritual deste
individuo social-historico.

o exercicio da cidadania requer esta inteireza, requer a
existencia e a atividade consorciada destes quatro elementos.
Portanto, a cidadania que Maimonides propoe considera 0 cidadao
social-historico como um complexo de "ser sociavel", "ser auto-
realizavel", "ser religioso" e "ser politico".

Esta perspectiva humanista de Maimonides se manifestara
inclusive na sua teoria das virtudes. Um dos aspectos mais
marcantes do seu projeto etico-filosofico e a aproximayao que ele
faz entre 0 cultivo das virtudes como imperativo religioso e a
imitayao dos caminhos de Deus, a chamada "imitatio Dei", ou seja,
"e 0 homem caminhando nos caminhos de Deus". Neste sentido, a
virtude tem papel central, e vista como 0 estado do espirito do
individuo etico e nao por ayoes pm1iculares, raras e isoladas.

Apesar da influencia do discurso aristotelico sobre as virtudes
no discurso maimonidiano, eles divergirao devido ao fato de que
para Aristoteles a etica visa a busca da felicidade, da eudaimonia,
para Maimonides esta busca constitui-se em resposta a um
imperativo religioso, que apela para a imitayao de Deus.
"Maimonides considerava a virtude nao simplesmente como um
valor instrumental conducente a condu~a erica, mas como um valor
intrinseco e independente que deve ser buscada pOI' si so "5

A velTois desenvolve duas afill11ayOeS principais sobre a
razao humana: uma delas trata da unidade da razao: conhecer e tel'
participayao no saber universal. Refere-se, portanto, ao pensamento
humano e desse pensamento em seu conjunto com 0 todo no qual
esta inserido. A unidade da razao e a unidade dos principios que
nos orientam no processo de pesquisa (analise, conjectura,
demonstrayao); e e, ao mesmo tempo, unidade da constituiyao



psicologica dos homens. Esta unidade, assim concebida, possibilita que
cada individuo seja um exemplar do universal.

A segunda afill11a<;aOe que aJem de afinnar que a Razao e
uma, Averrois diz que ela nao pode destruir a fe. Mais uma vez
vemos surgir 0 espirito conciliador do pensador, aquela atividade
que visa conciliar fe e razao. Assim sendo, ambas expressariam a
mesma verdade, porem, ao modo peculiar de cada uma.

Amenizadas as diferen<;as entre 0 conhecimento racional e
pnltica religiosa, AverTois prop6e a prittica da tolerancia racional,
uma tolerancia sem complacencia, sem misticismo, sem moralismo. A
proposta e que a razao se oriente cOnf0ll11ealgumas metas no sentido
de abrir cad a vez mais ao novo e ao diverso. Estas ideias balizarao um
novo posicionamento nao apenas de pesquisa, mas tambem etico e
social, uma vez que pode extrapolar 0 campo das pritticas frente as
quest6es do conhecimento e abranger 0 campo das pritticas frente aos
relacionamentos sociais.

Nao deve ser proposito da razao entrar em conflito com a fe a
fim de destrui-Ia, principalmente, naquelas pessoas para as quais
ela e necessaria. A razao e, pOlianto, tolerante, no sentido de que
pondera as opini6es de outrem, e respeita-as. Entretanto, e
necessario que estas sejam fruto de um cerio trabalho de pesquisa.
Segundo Aven'ois, alguns homens nao podem cap tar e trabalhar as
sutilezas das verdades abstratas, tendo, pois, na religiao uma
tradu<;ao ao seu a1cance. AvelTois chega a considerar a religiao
como uma arte politica - e nisto ele concorda com Avicena e Al
Farabi - pOl'que ela leva as massas uma base para a constitui<;ao de
um codigo moral e juridico para as suas rela<;6es.

Ampliando esta perspectiva do plano pessoal e das cren<;as e
opini6es, para 0 plano das sociedades, diz Averrois que, em segundo
lugar, a razao exige que se compreenda as outras culturas dentro
de uma atitude de compreensao e objetividade. Assim, a atitude de
uma cultura frente a outra, ou mesmo de um individuo diante de
uma cultura diferente da sua deve ser de tolerfmcia. Esta atitude
exige a capacidade de compreender que a verdade deve ser 0
resultado de uma indaga<;ao e pesquisa minuciosas,
independentemente da cultura que as faya. Com isto, Averr6is
assevera que 0 legado deixado por uma eultura para outra e feita
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de saberes, independentemente de serem confortantes ou
perturb adores, sac saberes.

Ao que parece, AvelTois sugere que ha sernpre uma identidade
entre duas verdades, embora elas sejam aparentemente
contraditorias. A busca dessa unidade e a efetivayao de sua
descoberia proporcionara um posicionamento diferente dos homens
entre si enquanto detentores de crenyas, de habitos e mesmo
pertencendo a culturas diferentes. A razao tolcrante possibilita,
pOl'tanto, a tolerancia nos relacionamentos sociais. POl' isso, ao
lado de tel' sido um simbolo da liberdade de pensamento e do
racionalismo, em sua epoca, AverTois pode ser distinguido pelos
seus ideais de conciliayao, quer no campo do conhecimento
humano, quer no campo das relay6es sociais.

Entretanto, apesar da religiao ser a base dessa legislayao,
AvelTois exc1uira os teologos dos assuntos de Estado, devido ao
fato de que 0 discurso de1es nao e aberto a compreensao e a
tolerancia, eles se mantem dogmMicos. POl' isso, nos seus
comentarios sobre a ''Repllblica de PlatZio ", alem de excluir os
teologos dos assuntos de Estado, de recomenda aos dirigentes
muyulmanos que condenem as obras dos teologos, por trazerem
em si os germes da dissidencia, possibilitando 0 surgimento de
todo tipo de seitas, que precipitariam a sociedade no abismo das
guerras civis. Com esta atitude, estaria AverTois agindo diferente
daquilo que propunha quanta a liberdade de pensamento?
Justificaria dizer que, neste caso, em nome da paz da sociedade,
podia-se cercear a liberdade? Ele estaria, portanto, se
contradizendo? Sao quest6es que emergem diante deste
posicionamento de Averrois frente aos teologos da sua epoca.

Podemos suscitar uma possivel interpretayao: vimos que
A verrois incorre numa aparente contradiyao, posto que,
inicialmente, ele defende a plena liberdade das ideias. Ora, esta
sua critica pode ganhar sentido se toma11110Sestes teologos como
sendo construtores de dogmatismos, formadores de estruturas
fechadas, as quais impediriam 0 convivio com outras vis6es,
causando intrigas e separatismo. Assim senclo, talvez fosse
justificavel cere ear a liberclade cle "um" em nome cia liberdade de
"varios". Apesar da relevancia do tema, nao 0 exploraremos mais
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neste momento.
Tambem encontramos algumas peculiaridades no pensamento

de Maimonides, que pod em resultar em suspeitas de contradiyao: ele,
ao mesmo tempo em que revelou 0 ser humano existente em todos,
inclusive nos escravos, lutando pOl'condiyoes de trabalho mais justas,
nunca posicionou-se condenando a escravidao; ainda, apesar de tel'
colocado a mulher e 0 homem, em tennos espilituais, no mesmo plano,
concebeu negativamente as mulheres em seu papel na sociedade. Sao
problemas de interpretayao que os comentadores lanyam, e que
somente, mediante uma pesquisa minuciosa podem ser dirimidos. POl'
ora, resta-nos apenas atentar para 0 fato de que, apesar de serem
desbravadores de ideais de liberdade e igualdade, eJes sao "homens" e
"orientais" e "medievais".

FinaJmente, resta-nos observar que entre tantas peculiaridades
do pensamento etico de Maimonides e de A verr6is, duas
caracteristicas sao mais marcantes: 0 humanismo e a conciliayao
pela via racional. Inclusive, nest a atitude de ser racionalista esta 0

rompimento com 0 temor do sobrenatural, esta a luta contra a
alienayao, contra a heteronomia. Em suma, eles tem como objetivo
auxiliar os individuos a se livrarem das superstiyoes, das amaITas,
dos tabus, de tudo que os impedem de serem plenamente humanos.
o que nao significa excluir uma constituiyao e uma leitura
teocentrica da vida dos individuos, antes a intenyao deles e que
cada aspecto da vida do ser humano tenha 0 seu devido Jugar
respeitado, tenha a sua abrangencia assegurada, garantindo ao
homem a sua plena reaJizayao.
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