
  RESUMO DO PROJETO

O projeto de pesquisa, “O De docta ignorantia de Nicolau de Cusa e os temas fundamentais da sua 

metafísica”, busca determinar, por meio  da leitura da primeira grande obra do Cardeal alemão os 

temas  centrais  da  sua  especulação  metafísica.  O  De  docta  ignorantia foi  concluído  em Cusa, 

Alemanha, em 1440 e é apresentado pelo próprio Nicolau de Cusa (1401-1464) como contento suas 

“ideias bárbaras e frívolas” e como “certo modo de raciocinar sobre as coisas divinas”. Nicolau 

admite  certa  “novidade”  no  título,  mas  também reconhece  que  ali  não  se  encontrará  algo  de 

“desconhecido antes” e o que chamará a atenção do Cardeal Cesarini, a quem a obra é enviada, é a  

audácia com que Nicolau trata a douta ignorância (A douta ignorância. L. I, n. 1, p. 1-2).

Nicolau afirma no segundo capítulo do primeiro livro (A douta ignorância. L. I, cap. II, n. 5, p. 5) da 

sua obra que “querendo tratar do saber máximo da ignorância, [...]” será necessário compreender 

“[...] natureza da própria maximidade”. Portanto, segundo ele o máximo será objeto de investigação 

nos três livros do De docta ignorantia. No primeiro livro, portanto, Nicolau afirma que investigará 

“de modo incompreensível, para lá da razão humana” o “[...] máximo, que na fé de todos os povos 

se crê, sem dúvida, ser Deus” (A douta ignorância. L. I, cap. II, n. 5, p. 5). No segundo livro, por 

sua  vez,  Nicolau  investigará  o  máximo contraído  ou universo  cuja  unidade  está  “contraída  na 

pluralidade” (A douta ignorância. L. I, cap. II, n. 6, p. 6). No terceiro livro, por sua vez, Nicolau 

considera que existe um terceiro modo de tratar o máximo. Para ele, essa terceira maneira, seria 

considerar o máximo que é ao mesmo tempo absoluto e contraído: Jesus Cristo (A douta ignorância. 

L. I, cap. II, n. 7, p. 6).

O  que  se  pretende,  portanto,  é  acompanhar  a  especulação  cusana  no  De  docta  ignorantia e 

determinar a compreensão de Nicolau de Cusa sobre o divino (primeiro livro), o universo ou mundo 

(segundo livro) e a sua antropologia (terceiro livro).


