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Aula: 32

Temática: Nicolau de Cusa - Vida e Obra

Em nossa última aula, abordaremos Nicolau de Cusa que 
é do período de 1401-1464. Este período abre espaço para 
uma nova apresentação da filosofia, ainda é o período da 

Idade Média, porém já é o da finalização, o da transição para o início da 
nova filosofia, que é a filosofia renascentista. 

A filosofia renascentista deu início em meados da Idade Média com o Im-
pério Carolíngio. Vimos que Carlos Magno deu o grande impulso para uma 
nova concepção de educação e cultura. Este desenvolvimento cultural foi 
chamado de “renascimento carolíngio”. O avanço da cultura desde então, 
foi visto como o avanço renascentista. Mas, o que é o renascimento? Ao 
pé da letra podemos dizer que é o “nascer de novo”, de fato o renascimen-
to coloca o homem em um lugar específico, o da busca ao entendimento 
da existência. 

O novo giro do renascentismo ocorreu pelas letras e pincéis, ou seja, pela 
literatura e pintura. Já mencionamos Dante que, através de sua literatura, 
tentava apresentar um novo plano para a existência. O sufocamento do 
renascimento ocorreu pelo clima tenso na área econômica, política e so-
cial com a intensa crise que a Europa viveu no século XIV. Mas, entre este 
período e o século XV, na Itália por excelência, foi vivido o auge de novas 
conquistas, com o grupo dos leigos, homens ditos inteligentes, encanta-
dos pela literatura clássica, se abriam para um novo mundo, soltando-se 
das amarras do mundo clerical, que no período, já não era mais o domínio 
sobre todas as coisas1. 

Este é o contexto em que esteve inserido Nicolau de Cusa, que nasceu 
em Kues, ao sul do rio Morsela, de família modesta. Tinha como cogno-
me Chryffs ou Krebs. Com os irmãos de sangue estudou em Deventer na 
Holanda, onde conheceu a devotio moderna, escola de espiritualidade 
que cultivava a oração metódica e privada. Estudou em Heidelberg, onde 
aprendeu a matemática, o direito, a astronomia e, conseguiu o título de 
doutor em direito canônico. Ordenou-se sacerdote em 1430, participou do 
concílio de Basiléia em 1432, onde apresentou um programa de reforma 
da cristandade; posteriormente, foi ordenado bispo e cardeal. Viveu seus 
últimos anos na Itália, onde faleceu em 1464.

1 Cf. Renascimento e reforma: A Europa em 1450 e 1660, pg. 34-35.
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Em 1416, recebeu formação ockhaminista na universidade de Heidelberg, 
envolveu-se com o estudo da Física em Oxford e, além do envolvimento 
com os estudos, também dedicou-se à política temporal e à religiosa de 
maneira muito intensa, pois rompe com o papa Eugênio IV. Em 1438, reú-
ne as igrejas gregas e romanas. Sua nomeação como cardeal ocorreu em 
1450 por Nicolau V.

Suas obras mais significativas são: De Docta ignorantia; De coniecturis; 
Apologia doctae ignorantiae. Nesta última obra ele apresenta interpreta-
ção pessoal sobre Tomás de Aquino, Eckhart, Algazel, Fílon de Alexandria, 
dentre outros. Sobre Docta ignorantia ou a douta ignorância, Nicolau apre-
senta três pontos: o sentido socrático, o místico e o método da obra.  

Com relação ao primeiro ponto, o sentido socrático, ele faz comparação 
sobre o “não saber” de Sócrates e de seus adversários. Para tal compa-
ração Nicolau apresenta a seguinte analogia: um cego ouve sobre algo, 
por exemplo, a luz, no entanto não faz experiência do que de fato é a luz, o 
contrário de quem consegue enxergá-la. Então, no dizer de Nicolau, a dife-
rença é que um sabe que não conhece, enquanto outro sabe que conhece, 
no entanto, seu conhecimento não abarca o todo do objeto. Para Nicolau 
é necessário conhecer a ignorância para não ater a ela uma pluralidade de 
ignorâncias. 

O segundo ponto que é a mística, ocorre pela busca de Deus, da verdade, 
esta busca tem como via a teologia mística. 

O terceiro ponto é o método, que tem como base a aproximação, pois de-
ter a pura verdade é inacessível ao conhecimento, mas há o conhecimento 
certo que é a base do que ignoramos. 

Ainda sobre a douta ignorância, Nicolau a escreve sobre o aspecto de três 
temas: Teodicéia, universo e Cristo. 

Na teodicéia, ele diz que máximo e mínimo se coincidem, pois o máximo 
absoluto contém o mínimo. O número “um” na série numérica é o mínimo, 
no entanto, é o princípio de tudo. A divindade não é um ser de razão, impli-
ca a ela a estrutura trinitária do máximo, aqui ele aborda o pensamento de 
Pitágoras, que o máximo é o uno e eterno. A união ou é própria da unidade, 
ou é causa. 

O universo para Nicolau é uma unidade, porém não é absoluto, mas con-
tém o máximo que é Deus em potência, forma e força, então é uma unida-
de na multiplicidade. O universo existe não como a unidade absoluta, mas 
como unidade derivada de Deus.
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No terceiro ponto, ele apresenta o pensamento sobre Cristo, que reúne em 
si o absoluto e o concreto, o máximo e o mínimo é o ponto de convergên-
cia de todas as coisas. 

O contexto histórico do período de Nicolau é firmado em novas concep-
ções sobre a literatura, a medicina, artes e da própria religião. A renascen-
ça enfrenta as concepções religiosas através, principalmente da literatura, 
o grupo de leigos que querem uma nova ordem política tenta balançar, 
desinstalar o poder religioso. A partir deste contexto, parece que Nicolau 
desejou com sua filosofia/teológica enlaçar razão e fé. 

 
Nas aulas desta disciplina, percebemos que o que mais foi 
apresentado pelos filósofos da Idade Média foram suas con-
cepções a respeito de Deus e da religião. Não se pode negar 

que os esforços foram intensos por parte deles, porém estavam sob a 
guarda do comando régio na Santa Sé e temas que propusesse racionali-
zar o divino, o sagrado, a Igreja, eram considerados heréticos. 

 
Sob este aspecto o nosso exercício é refletir quais os pontos 
positivos da filosofia na Idade Média e, quais os negativos.


