
A Filosofia da Natureza de Giordano Bruno 

Os Diálogos Italianos de Giordano Bruno comportam a primeira formulação 

sistemática da sua filosofia. Segundo Bruno o aristotelismo e o cristianismo teriam 

originado um período de trevas, no qual os sentidos acabaram por prevalecer à razão e 

as aparências à verdade. Em contrapartida, as demonstrações de Copérnico seriam o 

prenúncio de que aquele ciclo obscuro da história estava na iminência de terminar. 

Todavia, o rompimento com tal modelo só se realizaria por completo com a ascensão da 

filosofia nolana, a qual oferece um copernicanismo extremado, elevado ao infinito. 

Nosso trabalho analisa o fundamento desse projeto filosófico, a saber, o de substância. 

Em A Causa, o Princípio e o Uno Bruno define substância como uma unidade 

absolutamente infinita e imóvel, que é causa e princípio de todo ser, que só pode ser 

compreendida pelo modo menos eficaz do vestígio. Este vestígio é o universo, que por 

refletir a grandeza do uno também deve ser infinito. Todo pensamento bruniano está 

comprometido com a ideia que de uma causa infinita se segue um efeito infinito. Nossa 

pesquisa investiga a fronteira entre o uno (infinito metafísico) e o universo (infinito 

físico) a fim de esclarecer como Bruno os distingue sem, contudo, se desfazer do seu 

monismo. Sustentamos que a homogeneização ontológica da filosofia bruniana não 

exclui de todo uma escala do ser, na qual o uno, enquanto absolutamente indeterminado, 

resguarda um aspecto de transcendência. Todavia, como o uno não é o criador do 

universo, mas aquilo a partir do qual tudo vem a ser, ele permanece imanente a tudo. 

Nossa tese é a de que os diversos níveis da escala do ser se relacionam e se combinam 

em um todo harmônico, onde transcendência e imanência se ordenam em uma 

bivalência que expressa o duplo aspecto do ser. 

 


