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Proémio 

Contavas-me, há dias, o que Lourenço de Médicis3 discutira contigo a respeito do ente e 

do uno, usando argumentos dos Platónicos contra Aristóteles, cuja Ética tu, no corrente 

ano, ensinas publicamente; esse homem de engenho tão versátil que parece feito para 

tudo, e no qual principalmente admiro que, estando sempre ocupadíssimo nos assuntos 

da república, contudo, sempre está entregue à leitura e meditação sobre algum tema 

literário. E porque os que acham que Aristóteles discorda de Platão discordam de mim 

próprio, que faço concorde a filosofia de ambos, perguntaste-me como neste assunto se 

defenderia Aristóteles e como se conciliaria ele com o seu mestre Platão. Eu disse o que 

então me veio à mente, confirmando mais o que no meio da discussão tu responderas a 

Lourenço, do que aduzindo algo novo. Mas isso não foi suficiente para ti. Pois pedes que 

exponha brevemente num pequeno comentário o que então te disse sobre esta questão, 

estando presente também Domenico Benivieni4, que nos é muito caro tanto pela doutrina 

                                                           
1 De ente et uno. Opúsculo redigido em 1491, foi publicado postumamente em 1496. 
2 1454-1494. Humanista, Filólogo exímio, Poeta (em latim, grego e italiano: Stanze, Orfeo), foi precetor 

dos filhos de Lorenzo de Médicis até 1480 e professor no Studio florentino (1480-1494). Tradutor das 

Histórias de Heródoto, do Enchiridion de Epicteto, do Cármides de Platão, de Problemata (obra atribuída 

a Alexandre de Afrodísia), de partes da Ilíada de Homero. As suas obras incluem estudos sobre Virgílio, 

Quintiliano, Estácio. No Studio florentino deu cursos sobre Aristóteles (Ética a Nicómaco, Organon) mas 

numa perspetiva humanista, e não escolástica, pois, segundo declara, preferia ser tido por “gramático” a ser 

considerado como “filósofo”. Para a filosofia do Renascimento é relevante sobretudo a sua obra Lamia, 

Praelectio in Priora Aristotelis Analytiva (1492-3), uma reflexão em forma de fábula sobre a função da 

filosofia, em resposta às críticas que lhe faziam de que não possuía competência bastante para ensinar 

Aristóteles (ed. crít.: Angelo Poliziano, Lamia, Praelectio in Priora Aristotelis Analytica, Critical Edition, 

Introductions and Commentary by Ari Wesseling, Leiden: Brill, 1986; trad. inglesa: Lamia, Text, 

Translation and Introductory Studies, Leiden: Brill, 2010). Viria a morrer dois meses depois de Pico 

(segundo hoje se sabe, um e outro envenenados com arsénico).  
3 Lourenço de Médicis (1449-1492), filho de Cosme de Médicis, a quem sucedeu como governante de 

Florença. Por sua intervenção diplomática foi Pico libertado, aquando da sua fuga de Roma para Paris e 

tendo sido aprisionado em Lyon, em 1486, na sequência da condenação de algumas (13!) das suas 

Novecentas Conclusões. Ele próprio era poeta e os seus Sonetos haviam merecido o comentário de Pico, 

numa carta de 15 de julho de 1484, na qual estabelece uma comparação do estilo do Magnífico com o dos 

dois maiores poetas florentinos: Dante e Petrarca.  
4 Filósofo aristotélico e teólogo. Entre 1470-1481 foi professor de Lógica em Pisa. Entre 1492-1497 foi um 

acérrimo defensor de Girolamo Savonarola, sobre o qual escreveu várias apologias. Era irmão de Girolamo 

Benivieni, o autor da Canzona d’Amore, que fora objeto de um longo Comentário por parte de Pico, de 

declarada inspiração platónica (Commento sopra una Canzona d’Amore di Girolamo Benivieni,1486), 

criticando várias vezes a interpretação do Banquete de Platão, proposta por Ficino no seu De Amore (1469).  
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como pela integridade, e isso embora eu esteja ainda ocupado em escrever uma mais 

desenvolvida Concordância de Platão e de Aristóteles5. E, na verdade, que posso eu 

recusar-te? Sobretudo tratando-se de um assunto literário e para um colega tão amigo. 

Mas consente-me, tu que és exímio na mais polida linguagem, que faça uso de certas 

palavras às quais talvez ainda não tenha sido reconhecido o direito do Lácio. Porque o 

exige a própria novidade das coisas e uma certa necessidade o impõe, não esperes o prazer 

de um estilo mais elegante6. Manílio7 diz: «a coisa mesma proíbe o ornamento, se o 

conteúdo exige o ensinamento». Se bem me lembro, as coisas de que falámos foram as 

seguintes.           

 

Cap. I 

No qual se expõem as razões dos Platónicos pelas quais pretendem afirmar que o 

uno está acima do ente <unum esse ente superius> 

Aristóteles diz em muitos lugares que o uno <unum> e o ente <ens> se correspondem 

mutuamente e têm a mesma extensão, e da mesma forma o verdadeiro <verum> e o bom 

                                                           
5 Obra que ou não chegou a ser concluída, ou se perdeu. No cap. V do presente opúsculo, Pico remete para 

«a quinta década da nossa Concórdia», como o lugar onde já teria procedido à refutação da maneira como 

alguns peripatéticos representavam Deus de forma inadequada. Do que se depreende que a obra ou partes 

dela chegaram a ser realmente escritas. Nas Conclusiones (1486), há uma série de XVII «secundum 

propriam opinionem, dicta primum Aristotelis et Platonis, deinde aliorum doctorum conciliantes, quae 

maxime discordare videantur» e a primeira das quais assim se enuncia: «Nullum est quaesitum naturale aut 

divinum in quo Aristoteles et Plato sensu et re non conveniant, quamvis verbis dissidere videantur» Mas 

nenhuma tese é mencionada concretamente (Sobre este tópico, em geral, v.: J. Moreau, «De la concordance 

d’Aristote avec Platon», in: XVIe Colloque International de Tours: Platon et Aristote à la Renaissance, 

Paris: Vrin, 1976, pp.45-58). O projeto da conciliação ou da concordância entre os 2 filósofos constituía 

um programa da agenda filosófica da época, que se pode seguir, em diferentes modulações e com diversa 

inspiração, desde meados do século XV até meados do século seguinte (Nicolau de Cusa, Giovanni Pico 

della Mirandola, Marsilio Ficino) atingindo a sua máxima expressão na obra de Agostino Steuco, De 

perenni philosophia (1540). Servia um duplo propósito: a) mostrar a concordância dos principais filósofos 

entre si a respeito das questões fundamentais; b) mostrar a fundamental concordância da filosofia com a 

teologia, da razão com a fé. Mas esse programa vai a par e em resposta a outro: o da diferenciação ou do 

confronto e divergência das filosofias, nomeadamente, de Platão e de Aristóteles, uma questão trazida pelos 

intelectuais gregos e bizantinos emigrados para Itália, ao longo do século XV (Genadios Scholarios e  Jorge 

de Trebizonda vs. Jorge Gemisto Pleton; João Bessarion vs. Jorge de Trebizonda). Este outro programa da 

rutura e inconciliabilidade entre filósofos tem também a sua expressão nos programas que se esforçaram 

por mostrar a rutura e a inconciliabilidade entre a Filosofa e a Teologia, entre a Razão e a Fé, uma atitude 

que se consuma em geral nos movimentos da Reforma protestante, e com especial radicalismo em Martinho 

Lutero.  
6 A questão da linguagem e do estilo da Filosofia é um tópico ao qual Pico é particularmente sensível. Veja-

se a sua famosíssima carta a Ermolao Barbaro de 3 de junho de 1485 (De genere dicendi philosophorum), 

defendendo o estilo dos escolásticos parisienses contra o novo estilo retórico dos humanistas, carta que 

viria a ter amplo e duradoiro eco, ainda no século seguinte, em Philipp Melanchthon, que em apêndice a 

uma sua obra publicada em 1558 (Elementorum Rehtorices libi duo), lhe replica, tomando a defesa da 

posição de Barbaro, ou seja a apologia de uma conceção retórica de verdade, que dê conta não apenas da 

dimensão intelectual (intelligere/docere) de uma verdade nua de uma verdade dirigida ao entendimento, 

mas também da dimensão afetiva e volitiva da verdade eloquente, dita pela conjunção dos verbos latinos: 

intelligere/docere, delectare, movere. Tratei longamente este assunto no meu livro: Linguagem, Retórica e 

Filosofia no Renascimento, Lisboa: Colibri, 2004 (sobre a controvérsia Pico-Barbaro, em especial, nas 

pp.34-54).  
7 Marco Manílio foi um poeta e astrólogo latino, contemporâneo de Augusto. A frase citada encontra-se em 

Astronomicon, III, 39. As suas obras, como as de tantos outros escritores antigos, foram redescobertas pelos 

humanistas. 
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<bonum>.8 Mas a respeito destes falaremos mais tarde. A isso replica a Academia9, à qual 

apraz afirmar que o uno é anterior ao ente <unum esse prius ente>; e quando dizem 

“anterior” querem que se entenda que é “mais simples” e “mais comum” <simplicius… 

et communius>. Por isso dizem também que Deus, que é a suma simplicidade, é uno, mas 

não que é ente <unum … non tamen ens>. Dizem também que nos limites do uno está 

contida a matéria prima de tudo, aquela rude e informe matéria, que, segundo pretendem, 

ainda está fora dos limites do ente. Além disso, acrescentam que não é o mesmo o que se 

opõe ao uno e o que se opõe ao ente; pois, ao ente opõe-se o nada <nihil>, ao uno, porém, 

opõe-se a multidão <multidudinem>. Por conseguinte, segundo a mesma lei pela qual os 

opostos devem ser tomados como sendo dois, assim eles consideram que o ente e o uno 

devem ser considerados como não convertíveis e como não se correspondendo 

reciprocamente. 

  

Cap. II. 

No qual se investiga onde falou Platão acerca do ente e do uno e se mostra que as 

suas palavras antes favorecem a sentença que diz que o uno e o ente são iguais do 

que a daqueles que querem que o uno esteja mais acima que o ente 

Tais as razões que eles apresentam. Mas antes que as possamos refutar, não será 

despropositado trazer à discussão o que se encontre do que acerca desta questão tenha 

sido expresso por Platão. Encontro dois lugares onde Platão disputa acerca do ente e do 

uno, a saber no Parménides e no Sofista. Os Platónicos defendem que em ambos o uno é 

colocado acima do ente por Platão. Eu, porém, quero começar por dizer isto, a respeito 

do Parménides: que em todo o diálogo nada é afirmado – e se em geral algo é afirmado 

nada se encontra como líquido – que nos leve a atribuir a Platão uma tal doutrina. 

Certamente o livro não deve ser contado entre os <livros> dogmáticos, pois todo ele nada 

mais é do que um certo exercício dialético <dialectica quaedam exercitatio>.10 Longe de 

nós a pretensão de contradizer as próprias palavras do diálogo; em contrapartida, 

nenhumas afirmações são mais arbitrárias e violentas do que aquelas que são feitas pelos 

                                                           
8 Principais lugares onde o tópico é abordado: Met. B 3,998 b 20s; B 4, 1001 a 27; Γ 2,1003 b 22-25, 1004 

a 2-9, 1005 a 6-13; Δ 10, 1018 a 35 s; Z 4, 1030 b 10; Z 14, 1040b 16; H 6, 1045 b 4-7; I 2, 1053 b 20-25, 

1054 a 14; K 1, 1059 b 27, 31; K 2, 1061 a 15-18.  
9 A expressão designa por junto os chamados “Platónicos” em geral, mas sobretudo os que, desde finais do 

século XVIII, passaram a ser chamados “Neoplatónicos” (Plotino, Porfírio, Jâmblico… Proclo…), os quais, 

todavia, segundo Pico, não são fiéis a Platão. Pois, ao contrário do que eles defendem, o filósofo antigo em 

vários lugares admite a identidade ou a correspondência entre o uno e o ente (Rep V, 478 b; Parm 144 b-

145 a; Soph 237 d-e; 238 a-d). Mas a recusa de Pico em aceitar a interpretação neoplatónica de Platão e de 

Aristóteles, nesse e noutros pontos, não o impede de reconhecer o peculiar valor daqueles filósofos dos 

quais toma muitos motivos, e a respeito dos quais escreve, na Oratio: «…si ad Platonicos te converteris, ut 

paucos percenseam, in Porphirio rerum copia et multiiuga religione delectaberis, in Iamblico secretiorem 

philosophiam et barbarorum mysteria veneraberis, in Plotino privum quicquam non est quod admireris, qui 

se undique  prebet admirandum, quem de divinis divine, de humanis longe supra hominem docta sermonis 

obliquitate  loquentem, sudantes  Platonici vix intelligunt. Pretereo magis novitios, Proculum Asiatica 

fertilitate luxuriantem et qui ab eo fluxerunt Hermiam, Damascum, Olympiodorum et complures alios, in 

quibus omnibus illud tò theion, ideste divinum peculiare Platonicorum simbolum elucet semper.» ( Oratio 

de hominis dignitate, Oeuvres Philosophiques, p.48).  
10 Visadas são as interpretações de Proclo, In Parmenidem (trad. de A. Chaignet, Commentaire sur le Parménide,  1900, 

pp. 231 e 254) e de Plotino, Eneadas V, 1,8; V, 5,5; VI, 2 e 17, segundo as quais o diálogo não é um mero exercício 

dialético “laborioso”, mas sim uma doutrina “séria” sobre as coisas supremas. 
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que quiseram interpretar noutro sentido o Parménides de Platão. Mas omitamos todos os 

intérpretes. Olhemos para a própria sequência do diálogo: como começa, a que tende, o 

que promete, o que realiza.  

Assim procede.  Quando Sócrates, partindo da discussão acerca de se tudo é um, ou se o 

que é, é muitos, se desvia para as ideias e a respeito destas são levantadas muitas questões 

de Parménides, Parménides respondeu-lhe agradar-lhe aquele seu ímpeto e propensão do 

ânimo no sentido de definir as coisas mais elevadas, e diz: «Concentra-te e exercita-te 

ainda mais, enquanto és jovem, na faculdade que muitos consideram inútil e por isso a 

tomam por frivolidade e tagarelice, pois de outro modo a verdade fugir-te-á». Mas por 

todos é atestado e a continuação também o mostra que, com tais palavras, o que ele queria 

designar era a dialética. Depois do que, tendo Sócrates interrogado Parménides: 

“Parménides, qual é esse exercício?”, ele respondeu, em primeiro lugar, ser aquele que 

ele tinha ouvido de Zenão; e então explicou-o mais pormenorizadamente, advertindo-o 

para que atenda com perspicácia não só ao que se segue de que uma coisa seja, mas 

também ao que se segue se ela não seja; depois, que veja o que segue, se essa coisa que 

pomos como sendo ou não sendo, enquanto ela é considerada em si como outra <ut se 

respicit ut alia>; e ainda o que segue da outra, enquanto considerada em si como aquela 

<ut se ut illam>. E, tendo ele esclarecido um pouco mais esta proposição, diz Sócrates: 

«Um difícil trabalho exiges tu, e não te entendo completamente. Mas porque não tomas 

algo e o tratas segundo o método recomendado, para que se me torne a compreensão mais 

clara?» Parménides respondeu-lhe que isso é difícil para a sua idade. E então Zenão 

opinou que Parménides devia fazê-lo, pois se encontra num círculo pequeno; o assunto 

só seria inadequado se fosse tratado por um ancião perante um público mais vasto, pois 

que quase ninguém sabe que um tal tratamento e divagação sejam necessários para a 

obtenção da verdade.  

Estas palavras de Zenão dão pleno crédito ao que dissemos. O que Parménides se propõe 

tratar, se damos crédito às palavras de Zenão, é de tal ordem que não merece ser tratado 

por um ancião perante uma ampla assembleia.  Mas se, como eles <os Platónicos> 

querem, se trata das hierarquias divinas, do primeiro princípio de todas as coisas, que 

coisa há que seja mais digna de ser tratada por um ancião e enquanto tal menos digna de 

vergonha? Sem sombra de dúvida, se não nos queremos iludir, aquilo a respeito do que 

Parménides teria de tratar é um assunto dialético, e não era outra coisa o que Sócrates lhe 

pedia. Isso, porém, considerava-o Parménides assunto para jovens mais do que para 

anciãos. Mas se não acreditamos nestes testemunhos, percorramos o próprio diálogo, e 

veremos que em nenhum passo nele se afirma alguma coisa, mas em todo ele apenas se 

pergunta: se é isto, o que é que então se segue, e, da mesma forma, se não é isto, o que é 

que então se segue. Mas os Académicos assumiram que aqui se encontrava o pretexto 

para a sua tese acerca do ente e do uno, pois Parménides na primeira hipótese discute este 

problema: de ver o que se segue se tudo é uno; e responde, que disso se segue, que esse 

uno que assumimos é indivisível, infinito, não está em nenhum lugar e, entre outras coisas 

do mesmo género, afirma também que disso se segue que esse uno não é ente <illud unum 

ens non sit>. E baste a respeito do Parménides.  

Em contrapartida, no Sofista, a respeito desta sentença, antes se diz serem o uno e o ente 

iguais, do que ser o uno superior ao ente <esse unum et ens aequalia, quam esse unum 

ente superius>. Não encontro nenhum lugar onde ele exponha esta última tese; mas a 
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primeira está dita de muitas maneiras, como por estas palavras: “Não achas que se deve 

admitir que necessariamente quem diz algo, diz um algo, e que, por conseguinte, quem 

não diz algo, necessariamente nem um diz, ou seja nada diz?» <qui non aliquid dicit 

necesse est neque unum quid, id est nihil dicere>. 

Até aqui Platão. Nele são o mesmo o não-um e o nada e iguais o um e o algo <eadem sunt 

non unum et nihil, aequalia item unum et aliquid>. Depois disso, igualmente ele prova 

que não se pode dizer que o não-ente é o uno, e assim conclui: o ente não advém ao não-

ente, da mesma forma que o uno não advém ao não-ente <ens non enti non accidit, ergo 

unum non accidit non enti>. Ele fala do uno, que acima designava como sendo o mesmo 

que aquilo que é algo <aequale esse ei quod est aliquid>. Vê-se, portanto, que ele 

confessadamente considera o uno como sendo ente <habere unum esse ens>.  Mas 

concedamos que Platão tenha afirmado o que ele em nenhum lugar afirmou. Vamos 

verificar em que sentido poderia realmente isso ser afirmado, ao mesmo tempo que desse 

modo estabelecemos os fundamentos da sentença aristotélica. 

  

Cap. III 

No qual se explica como é tomado o ente <ens> em Aristóteles, quando este diz que 

ele é igual ao uno <ipsum unum aequale> e que abrange tudo 

Este termo ente, a respeito do qual se discute se é igual ao uno, pode ser tomado 

duplamente. Primeiro, quando chamamos ente tudo aquilo que entendemos estar fora do 

nada; é esse o modo que Aristóteles usa quando toma o uno como igual ao ente. E não é 

sem razão que usa desse modo o termo. Pois, como se costuma dizer, devemos pensar 

como poucos, mas falar como a maioria; pois pensamos e opinamos para nós mesmos, 

mas falamos para os outros, isto é, para a multidão, e por isso falamos para sermos 

entendidos. Mas o vulgo e todo aquele de comum entendimento, toma o ente como 

significando que a tudo aquilo que se diz ente não falta o ser e não se pode 

verdadeiramente chamar nada. Mas também aqueles que são tidos pelos mais sábios entre 

os que afirmam o contrário, encontramos o mesmo uso desta palavra.  Pois Parménides, 

enquanto pitagórico, pensa Deus quando ele diz que o uno é aquilo que é <unum esse id 

quod est>, se acreditamos em Simplício e em muitos outros, os quais quiseram defender 

Parménides contra aqueles que o caluniavam, como se ele tivesse dito que todas as coisas 

eram um <omnia … esse unum>. A uma só voz eles respondem que nunca se acreditou 

que Parménides tivesse afirmado que não existe nas coisas a divisão, a multidão, a 

pluralidade, o que ele mesmo em seus poemas abertamente confessa. Mas quando ele diz 

que o uno é o que é indicado por aquilo que verdadeiramente é congruente com a 

designação de ente <entis appellatio> e que verdadeiramente existe apenas o ser uno, este 

uno é Deus <quod vere est esse unum tantum: quod unum Deus est>.  Pelo que, se 

acreditamos em Parménides e nos seus defensores, mesmo os Platónicos, o uno não pode 

estar acima do ente, pois desse modo estaria acima de Deus, e está muito longe de ser 

negado por Parménides que Deus seja ente, a tal ponto que ele concede apenas a Deus a 

verdadeira designação de ente; e assim encontramos a solução do primeiro argumento dos 

Platónicos. 
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Mas também Dionísio Areopagita, que os nossos adversários gostam de invocar, não pode 

realmente contradizer que Deus, em Moisés, diz: «Eu sou o que sou» <ego sum qui sum>, 

o que em grego significa: egó eimi o ón, por conseguinte: «Eu sou o ente». Além disso, 

eles admitem, como sendo necessário, que quando dizem «nada» ou «não-ente», isso é o 

contrário de «ente», tal como a multiplicidade é o contrário do uno, de tal modo que aquilo 

que não é ente, é nada ou não-ente, da mesma forma que o que não é uno, é muitos ou 

multiplicidade. Por isso, têm de reconhecer, na medida em que observam esta regra da 

linguagem, que Deus ou é nada, o que repugna aos próprios ouvidos, ou que é ente. Se o 

ente for tomado neste sentido, estabelecemos aquele primeiro axioma e princípio 

fundamental, segundo o qual de qualquer coisa necessariamente se deve dizer ou que ela 

é ou que não é; de nenhuma delas, porém, se pode dizer ou pensar ao mesmo tempo ambas 

as coisas. Como, pois, fora de todas as coisas nada existe além do próprio nada, se o ente 

tomado neste sentido somente exclui de si o nada, então é necessário que ele abranja tudo. 

Pelo que o uno não pode abranger mais do que isso, a não ser que abranja o nada, o que, 

no Sofista, Platão recusa, quando diz que o não-ente ou o nada não pode ser chamado uno. 

Mas ele também não abrange menos (como eles opinam); por conseguinte, o ente e o uno 

são iguais <equalia ergo ens et unum>. 

 

Cap. IV 

No qual se explica de que modo se pode dizer que algo seja superior ao ente <ente 

dici aliquid superius> 

Já explicámos um dos modos em que se pode tomar o termo ente; os que o usam na 

medida em que o entendem corretamente, verdadeiramente afirmam que nada existe mais 

comum do que o ente. Resta que expliquemos o outro modo, segundo o qual será 

manifesto que se pode também verdadeiramente dizer que existe algo que se coloca acima 

do nível do ente. 

Alguns nomes são concretos, outros são abstratos: exemplos dos concretos: quente, 

luminoso, cândido, homem; exemplos dos abstratos: calor, luz, candor, humanidade. Há, 

porém, neles esta capacidade e diversidade: que o que se diz abstratamente de algo 

designa aquilo que por si é tal, e não por outro; pelo contrário, o concreto significa quilo 

que não é por si, mas é tal pelo benefício de outro. Assim, o luzente reluz pela luz, o 

cândido é cândido pelo candor e o homem é homem pela humanidade.  Mas, como nada 

participa de si próprio e a mesma condição da mesma coisa não pode ser inerente por si 

e ao mesmo tempo pela participação de outro, segue-se que aquilo que se chama abstrato 

não pode ser nomeado a partir do concreto. Pelo que não é congruente dizer: a candura é 

cândida, a negrura é negra. Mais ridículo ainda seria aquele que tal afirmasse. Pois não é 

porque a candura seja negra ou o calor frígido, mas apenas porque aquela está separada 

da negrura e este da frigidez, de tal modo que tudo o que é cândido é-o por participação 

da candura e tudo o que é quente é-o pela participação da quentura. A respeito de certas 

coisas negamos que nelas haja algo ou porque o não tem, como quando dizemos que o 

negro não é branco, ou porque tem uma característica excelente e por uma razão mais 

perfeita do que se a designássemos por tal modo de falar; como quando negamos que a 

brancura é branca, não porque seja negra, mas porque não só não é negra porque é branca 
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(o que diz a mesma coisa que afirmar que tem a brancura), mas porque ela é a própria 

brancura. Mas regressemos ao nosso assunto.   

“Ente” tem a aparência de um nome concreto. Pois “ente” e “aquilo que é” designam a 

mesma coisa. O abstrato correspondente seria a expressão “ser” <esse>, de tal modo que 

o “ente” seria dito aquele mesmo que participa do “ser”, como luzente se diz do que 

participa da luz e vidente aquele a quem é inerente o próprio ver. Se atendermos a esta 

exata significação de “ente”, então deveríamos negar que é “ente” não apenas o que “não 

é” e que é “nada”, mas também aquilo que é tão excessivo <adeo est> que é o “ser mesmo” 

<ipsum esse>, que por si e de si é, e de cuja participação todas as coisas são. Da mesma 

forma que não negamos que é cálido apenas o que é destituído de calor, mas também o 

próprio calor. Ora tal é Deus, que é a plenitude de todo o “ser” <esse>, que somente é por 

si e pelo qual sem nenhum meio interposto todas as coisas vieram ao ser <esse>. 

É, pois, por esta razão que verdadeiramente dizemos que Deus não é ente <ens>, mas que 

está acima do ente <super ens>, e que o ente é algo superior ao ser <ente aliquid esse 

superius>, isto é, é o próprio Deus, ao qual porque se dá o nome de uno, em consequência, 

é dito como sendo uno acima do ente <ut unum supra ens esse>. 

Por isso, chamamos a Deus uno, enunciando não tanto o que é, mas o como é tudo o que 

existe e como por ele são todas as coisas. «Pois o uno, diz Dionísio, chama-se Deus 

porque unicamente ele é todas as coisas»11. Pelo que, «uno diz-se porque de tal modo é o 

princípio de todas as coisas que existem, tal como a unidade é o princípio de todos os 

números». Se, como querem os Académicos, Platão na primeira hipótese do Parménides 

afirma que o uno está acima do ente, esse uno não será outro a não ser Deus, o qual 

também o confessam os mesmos <Académicos>, afirmando que aí Platão trata do 

primeiro princípio das coisas.12  

Mas, dirá alguém, pelo menos nesta parte Aristóteles discorda de Platão, pois Aristóteles 

nunca assume o ente de tal maneira que esteja subordinado ao uno e não compreenda 

Deus, o que Platão faz. Os que dizem isto não leram Aristóteles. Pois também ele faz isto 

mesmo, e muito mais claramente do que Platão.    

Com efeito, no sexto livro da Filosofia Primeira 13ele diz que se divide o ente em ente 

por si e ente por acidente; e a seguir divide o ente por si em dez géneros. Não há nenhuma 

dúvida entre os bons intérpretes a respeito de que sob este ente não se abarca Deus, que 

nem está contido no ente por acidente nem em nenhum dos dez géneros nos quais se 

divide o ente por si. É comum entre os Peripatéticos aquela divisão que diz como o ente 

se divide em substância e acidente. O que, quando se faz, consideramos o ente enquanto 

Deus como estando acima do ente e como não estando sob o ente <ita accipimus ens ut 

Deus supra ens sit et non sit sub ente>, como o ensina Tomás, no livro primeiro dos 

Comentários às sentenças teológicas.14 Acrescentarei que por esta injúria se gloriam 

também alguns Platónicos que julgam possuir um mistério ignorado por Aristóteles, 

quando dizem que há duas maneiras de nomear Deus, como uno e bem, e que por isso o 

bem e o uno estão antes do ente. Como mostrámos que não estava oculto aos Peripatéticos 

                                                           
11 Dionísio Areopagita, De divinis nominibus. I, 7 (PG, III,596d) 
12 Platão, Parm., 137 c-142 b-c; Plotino, Eneada, V, 1,8.  
13 Met E 2,1026 a 33s. 
1414 Tomás de Aquino, Sentent. I, d.19, q. 4; a. 1, ad 2; d.24, q.1,a corp. e ad 1. 
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de que modo acima do ente Deus se possa entender, também podemos mostrar isto, a 

saber, que Aristóteles também deu estes dois nomes a Deus, o bem e o uno.  Pois, no livro 

duodécimo da Filosofia Primeira,15 depois de ter dissertado acerca de todo o ente e das 

mentes separadas <espíritos>, indaga por fim, como se depois de tudo estivesse orientado 

apenas à investigação das propriedades de Deus, se, para além do bem, que é como que 

um exército na universalidade dos entes, existe um qualquer bem separado, que é como 

que o chefe desse exército, e declara que ele existe e que é o Deus bem <bonum Deus>. 

A partir do que, no mesmo capítulo, o prova consequentemente e, depois das suas válidas 

razões, cita como testemunho também aquele passo de Homero: “eis koíranos ésto, eis 

basileús” < Só um é chefe, só um é rei>.16 Onde, pois, está o seu erro? Onde está a 

discordância de Aristóteles relativamente a Platão? Onde é que ele é profano? Onde é que 

ele se exprime a respeito de Deus menos respeitosamente do que convém? 

 

Cap. V 

No qual se declara por que razão os Peripatéticos atribuem muitas coisas a Deus 

que os Platónicos lhe negam e se ensina de que modo subimos por quatro degraus à 

obscuridade na qual Deus habita 

Resolvamos agora as objeções dos Platónicos contra Aristóteles, pelas quais se esforçam 

por provar de modo absoluto que o uno é superior ao ente, e não no sentido em que 

também nós o aceitamos. E ainda que, pelo que se disse acima, já esteja suficientemente 

resolvida a primeira objeção, segundo a qual Deus era dito uno, mas não ente, seria útil 

determo-nos um pouco mais para mostrarmos porque é que não só entre autores 

diferentes, sejam eles Platónicos ou Aristotélicos, mas até mesmo num só e mesmo autor 

podem encontrar-se, a respeito de Deus, muitas coisas que se afirmam de modo 

verdadeiro e se negam de modo verdadeiro.   

Deus é tudo, e é tudo da maneira mais eminente e mais perfeita. O que não seria se não 

incluísse nele as perfeições de todas as coisas e se não excluísse de si tudo o que nas 

coisas diz respeito à imperfeição. Mas tudo o que há de imperfeito nas coisas podemos 

considerá-lo de dois modos. Um é quando numa coisa algo é menos perfeito do que o 

género dessa coisa; o outro é quando algo é perfeito no seu género, mas não é 

simplesmente perfeito, porque só tem a perfeição de um género e, para além deste, são 

muitos os géneros providos com as suas próprias perfeições que naquele não estão 

incluídas.  Exemplo do primeiro é o conhecimento sensível, que não é só imperfeito 

porque é só conhecimento e não é apetição, mas porque além disso é conhecimento 

imperfeito, seja porque precisa de um órgão animal e corporal, seja porque só atinge a 

exterioridade das coisas, e não alcança o seu íntimo, isto é a substância. Da mesma forma, 

o conhecimento humano que se chama racional é conhecimento imperfeito, porque é 

vago, incerto, mutável, laborioso. Acrescenta ainda o conhecimento intelectual das 

mentes divinas, a que os teólogos chamam anjos, e também esse é conhecimento 

imperfeito, seja porque procura fora de si o que em si não possui pelo menos 

completamente, ou porque procura a luz da verdade de que necessita e mediante a qual 

se aperfeiçoa.  Considera a vida. Aquela vida que existe nas plantas e que está mesmo em 

                                                           
15 Met, Λ, 10, 1076 a. 
16 Homero, Iliada, XVI,204. 
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todo o corpo não só é imperfeita porque é apenas vida e não conhecimento, mas também 

porque não é pura vida, mas antes uma certa vivificação no corpo derivada da alma, 

sempre fluente, sempre misturada com a morte, e que mais merece ser chamada morte do 

que vida. […] 

E porque a vida é um certo ente, da mesma forma a sabedoria é um certo ente, e 

igualmente a justiça é um ente particular, pois que ela não é a sabedoria. Mas se lhes 

retirares esta condição particular e limitada, o que resta não será este ente ou aquele ente, 

mas sim o ente mesmo, o ente simples, o ente universal, duma universalidade de perfeição 

e não de predicação <ipsum ens, sed simpliciter ens, sed universale ens, non 

praedicationis, sed perfectionis>. Da mesma forma, a sabedoria é um certo bem, pois este 

bem que é a sabedoria não é aquele bem que é a justiça. Mas, como diz Agostinho, tira 

isto, tira aquilo, isto é, esta particular limitação pela qual a sabedoria é um bem porque é 

a sabedoria, mas não é o bem que é a justiça; e, da mesma forma, a justiça possui a 

bondade que é a justiça e não a bondade da sabedoria. E então tu «verás a face de Deus 

na obscuridade»17, isto é, verás todo o bem mesmo, o simplesmente bem, o bem que é o 

bem de todo o bem <bonum omnis boni bonum>. 18 Da mesma forma, a vida, tal como é 

um certo ente, assim é um certo uno. Pois é uma perfeição una, da mesma forma que a 

sabedoria é uma perfeição una. Se tirares a particularidade, permanece não este ou aquele 

uno, mas o próprio uno e o simplesmente uno <sed ipsum unum et simpliciter unum>. Por 

conseguinte, como dizíamos no início, sendo Deus aquele que, uma vez suprimida a 

imperfeição de todas as coisas, é todas as coisas <ablata omnium imperfectione omnia 

est>, certamente quando tenhas abdicado da imperfeição e da particularidade de todas as 

coisas segundo o seu género, o que resta é Deus. Deus é, pois, o ente mesmo, o uno 

mesmo, e da mesma forma, o bem mesmo, o verdadeiro mesmo <Deus ergo ipsum ens, 

ipsum unum, ipsum bonum similiter et ipsum verum>.   

Já mostrámos dois degraus que nos fazem subir à escuridão onde Deus habita, purificando 

os nomes divinos de toda a mácula que é significada pela imperfeição das coisas. Mas 

ainda há mais dois degraus, um dos quais evidencia a deficiência dos nomes, enquanto o 

outro denuncia a fraqueza da nossa inteligência.  Estes nomes - ente, verdadeiro, uno, 

bem - dizem algo de concreto e como se fosse participado; pelo que logo dizemos que 

Deus está acima do ente, acima do verdadeiro, acima do uno, acima do bem, pois na 

verdade ele é o ser mesmo <ipsum esse est>, a verdade mesma, a unidade mesma, a 

bondade mesma. Verdadeiramente estamos ainda na luz; mas Deus colocou o seu 

esconderijo nas trevas. Por conseguinte, ainda não se chegou a Deus. Com efeito, 

enquanto o que dizemos, entendemos e compreendemos acerca de Deus o dizemos 

estando na luz, tanto menos dizemos e pensamos acerca de Deus quanto menor é a 

capacidade da nossa inteligência relativamente à sua infinita divindade.  Subindo, pois, 

ao quarto degrau, entremos na luz da ignorância, e, cegos pela escuridão do esplendor 

divino, clamemos com o Profeta: «Senhor, sucumbi no teu átrio», e por fim acerca de 

Deus diremos apenas uma coisa: que ele mesmo é de forma ininteligível e inefável acima 

de tudo aquilo que a seu respeito nós podemos dizer ou conceber de mais perfeito e então 

colocá-lo-emos de forma eminente acima da unidade, da bondade, da verdade e acima do 

próprio ser <superque ipsum esse>.  Foi considerando isso que Dionísio Areopagita, 

                                                           
17 Cor. 13, 12. 
18 Agostinho, De Trinitate, VIII,3,4. 
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depois de tudo o que escrevera na Teologia Simbólica, nas Instituições Teológicas e nos 

Nomes Divinos e na Teologia Mística, no final deste último livro, quase como quem está 

na escuridão e se esforçasse ainda por falar de Deus de modo santíssimo, depois de 

algumas considerações sobre o assunto, assim exclamava: «Tanto quanto o podemos 

saber, ele nem é verdade, nem reino, nem sabedoria, nem um, nem unidade, nem deidade, 

nem bondade, nem espírito; nem lhe cabe a denominação de filho nem a de pai, nem 

nenhuma outra de qualquer coisa que no mundo nos é conhecida, nem daquelas que não 

são, nem das que são; o que é não o conhece  tal como ele é, e ele mesmo não sabe o que 

é tal como ele é <neque ea quae sunt illam sciunt sicut ipsa est, neque scit ipsa quae sunt 

sicut sunt>; não há a seu respeito nem discurso, nem nome, nem ciência; ele não é nem 

treva, nem luz, nem erro nem verdade; a respeito dele não há absolutamente nenhuma 

afirmação nem eliminação». Estas são literalmente as coisas que escreveu aquele homem 

divino.   

Recapitulemos o que dissemos e veremos que, no primeiro degrau, aprendemos que Deus 

não é corpo, como dizem os Epicuristas, nem a forma do corpo, como querem aqueles 

que afirmam ser Deus a alma do céu ou do universo,  como o pensaram os Egípcios, se 

acreditarmos em Plutarco19,  e o teólogo romano Varrão20, os quais disso extraiam um 

grande incentivo para a idolatria, como noutro lugar explicaremos.21  Mas também há 

entre os Peripatéticos alguns tão insensatos que isso defendem e afirmam ter sido essa a 

posição de Aristóteles. Vê como eles se afastam do verdadeiro conhecimento de Deus, e 

estando como que amarrados num cárcere, acreditam ter atingido os cumes <do 

conhecimento> de Deus <fastigia Dei>, sem terem movido os pés.22 Assim, Deus não 

seria nem a vida perfeita, nem o ente perfeito, nem o intelecto perfeito. Mas esta opinião 

profana refutámo-la amplamente na quinta década da nossa Concórdia.23   

No segundo degrau, aprendemos uma coisa que muito poucas pessoas compreenderam 

corretamente, e a respeito da qual nós podemos enganar-nos se nos desviarmos um pouco 

da verdadeira inteligência, a saber, que Deus nem é vida, nem entendimento, nem 

inteligível, mas algo melhor e que transcende tudo isso. Pois estes nomes todos dizem 

uma perfeição particular, nenhuma das quais existe em Deus. Foi assim que Dionísio, e 

depois os Platónicos, considerando esse facto, negaram que haja em Deus vida, 

inteligência, sabedoria, e outros atributos semelhantes. Mas, dado que todas as perfeições 

destes atributos, que neles são múltiplas e divididas, o próprio Deus as une e as colige na 

sua única perfeição, que ela mesma é a sua infinidade e a sua deidade, não como um 

daqueles muitos, mas como um antes daqueles muitos e como princípio e causa deles, por 

essa razão alguns outros, e principalmente os Peripatéticos, que tanto quanto possível 

foram nisso imitados pelos teólogos Parisienses, concedem que todas estas perfeições 

estão em Deus. O que, dizendo-o e crendo-o, não só o dizemos e cremos corretamente, 

mas estamos de acordo com aqueles que negam estas perfeições, na condição de ter 

sempre diante dos olhos o que diz Agostinho, a saber: que a sabedoria de Deus não é mais 

sabedoria do que justiça e, da mesma forma, a vida não é mais vida nele do que 

                                                           
19 Plutarco, De Iside et Osiride, 49. 
20 Varrão, De lingua latina, V, 10. 
21Pico remete para a sua obra Disputationes adversus astrologiam divinatricem (publ.1496).  
22 Uma alusão à alegoria platónica da caverna. 
23 Pico remete para a sua obra a que nos referimos na nota 5.   
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conhecimento, nem o conhecimento é mais conhecimento do que a vida24. Com efeito, 

em Deus todas estas coisas são um, não por confusão ou mistura ou por uma espécie de 

penetração mútua dos distintos, mas por simples e sumamente inefável unidade fontal, na 

qual todo o ato, toda a forma, toda a perfeição está incluída eminentemente no mais fundo 

dos tesouros da infinidade divina, acima de tudo e fora de tudo, não apenas íntima a todas 

as coisas, mas mais unida a cada uma delas do que elas o estão a si próprias. Na verdade, 

as palavras falham e diz-se também muito menos do que se concebe.   

Mas vê, meu caro Ângelo, como a loucura nos aprisiona. Enquanto estamos no corpo 

podemos melhor amar Deus do que nomeá-lo e conhecê-lo. Amando-o, dá-nos mais 

proveito, dá-nos menos trabalho, e servimo-lo melhor. Todavia, preferimos procurar pelo 

conhecimento o que nunca atingiremos, em vez de possuir, amando-o, aquele que seria 

vão alcançar sem amor.25  

Mas regressemos ao nosso assunto. Evidentemente, já se tornou para ti manifesto que se 

pode, ao mesmo tempo, por um lado, chamar a Deus espírito, intelecto, vida, sabedoria, 

e por outro lado colocá-lo ao contrário acima de todos esses atributos, sendo uma e outra 

coisa provadas   verdadeira e acordemente. E assim Platão não discorda de Aristóteles, 

quando, no livro VI da República26, identifica Deus com a ideia de Bem, que está 

estabelecida acima da inteligência e dos inteligíveis, o que ele mostra dando aos intelectos 

a capacidade de entender e aos inteligíveis a de serem entendidos. Ao passo que 

Aristóteles concebe frequentemente Deus ao mesmo tempo como intelecto, inteligente e 

inteligível.27 Pelo que também Dionísio Areopagita, ainda que diga falar como Platão, 

segue Aristóteles quando afirma que Deus não ignora nem a si mesmo, nem os outros. É 

por isso que, se ele se entende a si mesmo, ele é ao mesmo tempo intelecto e inteligível, 

pois conhece e conhece necessariamente aquele que a si mesmo se conhece. E, contudo, 

se tomarmos estas perfeições como particulares, como o disse acima, ou antes se 

dissermos intelecto para significar a natureza que tende para o inteligível como em 

direção a um outro que lhe é exterior, Aristóteles, não menos que os Platónicos, negará 

firmemente que Deus seja ao mesmo tempo intelecto e inteligível. 

No terceiro degrau, à medida que nos aproximámos mais das trevas, nós fomos mais 

fortemente iluminados, a tal ponto que já não podíamos imaginar impiamente um Deus 

que fosse um ente imperfeito e por assim dizer deficiente, o que ele seria se o 

chamássemos corpo, ou alma do corpo, ou ser vivo composto dos dois, nem mesmo fazer 

dele, na nossa humana sabedoria, um género particular, por perfeito que fosse, como 

quando o chamamos vida, espírito ou razão, mas que devíamos ainda reconhecer melhor 

que tudo o que significam estes nomes universais que abrangem todas as coisas, a saber, 

o uno, o verdadeiro, o ente e o bem.    

                                                           
24 Agostinho, Sermones, CCCXL, I. 5 (PL, XXXVIII-IX, 1498).  
25 Tópico que exprime o primado da vida afetiva-volitiva sobre a cognitiva e intelectual, que se enquadra na linha do 

voluntarismo cristão, de matriz agostiniana, o qual tivera significativa expressão em Francesco Petrarca, De sui ipsius 

et multorum ignorantiae  (v. o ensaio «Petrarca e a Filosofia. Entre a invenção da Antiguidade e a génese da 

Modernidade», no meu livro, O espírito da letra. Ensaios de hermenêutica da Modernidade, Lisboa:INCM, 2007, pp. 

22-23. Essa vertente terá grande expressão no ceticismo e fideísmo do século seguinte, antes de mais, no próprio 

sobrinho de Pico e biógrafo e editor da sua obra, o filósofo Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533), Examen 

vanitatis doctrinae gentium  et vertitatis Christianae disciplinae (1520).  
26 Rep., VI, 509 b. 
27 Met. Λ, 7, 1072 b. 
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No quarto degrau, ficámos a saber que ele não somente é superior a estes transcendentais, 

mas a todo o nome que possamos inventar, superior a todo o conceito que possamos 

pensar, e só então de algum modo o conhecíamos, quando completamente o ignorávamos 

<ipsum aliquo modo scientes cum eum omnino nesciebamus>.28     

Do que se pode concluir que Deus não é só, como diz Anselmo, aquele em relação ao 

qual nada se pode pensar que seja maior, mas que ele é infinitamente maior do que tudo 

o que se possa pensar, como com verdade o disse o profeta David, segundo o texto 

hebraico: «Para ti, o silêncio é louvor.» 

Seria isto que diríamos como solução da primeira objeção. Com isso se abre também a 

grande janela da legítima inteligência dos livros de Dionísio que levam os títulos Da 

Mística Teologia e Acerca dos nomes divinos, a respeito dos quais se deve evitar, ora que 

se minimize o que ele neles escreve, pois são coisas de máxima importância, ou que se 

pense que só muito parcamente os entendemos, e com isso se inventem a respeito deles 

quimeras e inextrincáveis comentários. * 

 

(Tradução de Leonel Ribeiro dos Santos) 

 

*O opúsculo tem mais 5 capítulos, cuja tradução não é aqui disponibilizada.  

Edições utilizadas para a tradução: 

Giovanni Pico della Mirandola, De Ente et Uno / Über das  Seiende und das Eine (Lateinisch-Deutsch), hersg., übersetzt 

und kommentiert von P.R. Blum, G. Damschen, D. Kaegi, M. Mulsow, E. Rudolph, A. G. Vigo, Hamburg: einer,2006.  

Destaca-se o amplo estudo introdutório de enquadramento histórico-filosófico e de hermenêutica do opúsculo e sua 

relevância. 

Giovanni Pico della Mirandola, Oeuvres Philosophiques, Texte latin, traduction et notes par Olivier Boulnois et 

Giuseppe Tognon, Paris: PUF, 1993. Destacam.se as abundantes notas ao texto. 

 

 

 

 

                                   

  

 

 

                                                           
28 É discutida, mas não inverosímil, a dívida de Pico ao pensamento de Nicolau de Cusa. O tema da “ignorância douta” 

e da “verdade inacessível”, mas sempre procurada, liga-se intimamente com o tema da pacificação e da concórdia, seja 

na filosofa seja na religião. O que não pode ser apreendido, ,conhecido e dito adequadamente de uma só maneira, 

consente que se multipliquem as conjeturas e maneiras de o exprimir, as quais ficam assim legitimadas precisamente 

pelo auto-reconhecimento da sua condição.    


