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Introdução 

Este artigo quer apresentar o conceito de livre-arbítrio tal como proposto por São Ber-

nardo de Claraval. Ele desenvolveu o tema a partir da tradição filosófico-teológica cristã, na 

qual o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Após apresentar a vida e obra do 

autor, descreveremos o modo pelo qual São Bernardo apresenta a questão. Para São Bernardo, 

o Abade de Claraval, a liberdade nunca está separada da vontade, antes, é condição para que 

esta exista. O Doutor Mallefulus - como foi chamado São Bernardo - ainda desenvolve, em sua 

obra, que o livre-arbítrio não se caracteriza somente pelo assentimento ou dissentimento, mas 

também pela capacidade de avaliar e julgar as coisas, assim o “livre” nunca deve ser separado 

do “arbítrio”. Desta resolução, analisa-se que o senso moral nasce do livre-arbítrio, já que este 

dá ao homem a capacidade de saber o que é bom e o que é mau, pela capacidade de julgar suas 

ações. Segundo são Bernardo, a busca obstinada da escolha do mal leva ao vício, que resulta 

na diminuição da faculdade do livre-arbítrio, enquanto luta pela escolha do bem leva à felici-

dade. 

Como Bernardo entendia que a imagem de Deus no homem se refletia, sobretudo, pelo 

seu livre-arbítrio, este presente artigo propõe-se definir o que seja o livre-arbítrio para o autor. 

Ademais, já que, para ele, a semelhança com Deus está no que ele chama de “livre-conselho” 

e “livre-complacência”, assim tentar-se-á discernir o que ele entendia serem estas duas facul-

dades. Por fim, o presente texto apresentará de que modo se deu a perda de duas destas facul-

dades, e como se deve buscar a restauração do homem como semelhança de Deus. Pode-se 

notar que esta semelhança com Deus está na liberdade do homem que, segundo Bernardo, não 
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consiste apenas no exercício do seu livre-arbítrio, mas na relação entre livre-arbítrio, livre-

conselho e livre-complacência. 

 

Contexto 

No século XII pode ser identificado o início de um novo florescimento com transfor-

mações culturais, políticas, sociais, e econômicas ocorridas nos povos da Europa ocidental. 

Pode-se destacar: a renovação da vida urbana, após um longo período de vida rural, girando 

em torno dos castelos e mosteiros; o movimento das Cruzadas, a restauração do comércio e, 

sobretudo, o renascimento cultural com um forte matiz dialético-filosófico. E, enfim, cabe a 

este século a glória de ter produzido o grande Mestre da Mística, Bernardo de Claraval. 

 

Vida de São Bernardo 

Da união de duas das melhores famílias borgonhesas: Tescelin, que estava ligado à casa 

real de França; e Aleth, que estava ligada, por laços familiares, ao Duque de Bolonha, foram 

gerados sete filhos, dentre os quais, Bernardo. 

Nasceu Bernardo na vila de Fontaines, provavelmente em 1091. Seus pais o criaram 

com mais cuidado do que aos outros filhos, colocando-o o mais cedo possível nos estudos e 

dando-lhe bons mestres. Era um menino cuidadoso nos estudos, obediente aos mestres e aos 

pais, afável com todos, amigo do silêncio e da quietude e inimigo da confusão. Resplandeciam 

nele uma timidez virginal, uma simplicidade e uma pureza de ânimo mortificado para todas as 

coisas do mundo. 

Em 1113, aos 23 anos de idade decidiu ingressar na ordem de Cister que havia sido 

recém fundada pelo venerável abade Roberto de Champagne e seus companheiros Alberico e 

Estevão. A ordem tinha como método de vida a aplicação estrita da Regra de São Bento, sub-

metendo-se às práticas penitenciais, de oração e de piedade. Após uma visão do Menino Jesus 

em uma noite de Natal percebeu um chamado para a necessidade de estudar a piedade e a 

filosofia cristã.  

 Destaca-se também na biografia de São Bernardo o impulso que deu à ordem 

de Cister e a grande influência que gozou em toda Europa ocidental. Em 20 de agosto de 1153, 

partiu deste mundo, deixando na terra a sua notável fama de santidade, além de obras de incal-

culável valor espiritual. Conclui-se este resumo de sua vida com as palavras de um de seus 

biógrafos: 

Deixou fundados 160 mosteiros de sua Ordem, tão povoados e cheios de tantos religiosos que 

só no convento de Claraval viviam 770. O que toda a Igreja deve a este santo e glorioso Patriarca 
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pela vida celestial que viveu, pelos exemplos admiráveis de todas as virtudes que deixou, pelas 

obras e livros dulcíssimos e doutíssimos com que a ilustrou, pelos benefícios singulares e uni-

versais que lhe fez, pelos milagres estupendos que realizou e pela sagrada religião que instituiu, 

ampliou e estendeu para todas as províncias da cristandade e pelo que seus santos filhos e ver-

dadeiros imitadores de seu grande Pai têm feito e fazem é tanto, que é melhor reverenciá-lo com 

o silêncio do que diminuí-lo com nosso baixo estilo.4 

 

O opúsculo  

 O tema do livre-arbítrio se encontra dentro da elaborada antropologia de São Bernardo 

acerca da psicologia da vontade. Em são Bernardo, não é possível destacar sua doutrina do 

conteúdo místico, caso contrário se deformaria. Tendo isso em vista, pode-se avançar em seu 

trabalho e mesmo auferir grande proveito das suas perspectivas filosóficas. 

 O opúsculo sobre o livre-arbítrio, escrito por são Bernardo em 1128, com apenas 27 

anos, trata, principalmente, de distinguir entre a parte representada pelo livre-arbítrio e a que 

pertence à graça no tocante à nossa salvação. São Bernardo procura dar resposta a uma disputa, 

na qual se atribuíra tanto valor à graça, a ponto de relegar um lugar de insignificância à liber-

dade dos atos humanos. 

O trabalho de são Bernardo acerca do livre-arbítrio constitui certamente uma maravilha 

ainda mais impressionante que os milagres por ele operados. Impressiona ao leitor que um 

jovem monge versasse sobre uma das questões mais difíceis de toda a teologia, e que, com 

tanta precisão de julgamento e perícia de trato, conseguisse ser o mais fiel expoente da doutrina 

católica.   

 Já no início da construção de seu raciocínio São Bernardo relata que, certo dia, ao agra-

decer a Deus por estar progredindo no bem um interlocutor o questiona: “se é Deus o respon-

sável por todas as coisas boas. Será que és tu quem, de fato, decides teus próprios atos?” É 

então nesta perspectiva que Bernardo intentará esclarecer a dificuldade levantada, ou seja, de 

que não há temor de que a graça destrua o livre arbítrio. Assim, expõe de que não há dúvida 

acerca de que o livre-arbítrio persista diante da graça. 

 Bernardo coloca às claras que a salvação não depende dos esforços humanos, mas de 

Deus que mostrou misericórdia. Contudo, em contrapartida, a salvação não se pode efetuar sem 

a cooperação do livre-arbítrio. Só Deus a pode conceder e só o livre-arbítrio a pode receber, ou 

seja, quanto mais o livre-arbítrio consente com a graça, tanto mais coopera com a salvação. 
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O livre-arbítrio, para São Bernardo, é aquele elemento que diferencia os homens dos 

outros seres, tais como as árvores - que também possuem vida - ou como os animais - que 

também possuem apetite. Este elemento que os distingue é o consenso voluntário, e não neces-

sário, da vontade. Esse consentimento pode ser chamado de arbítrio, ou melhor, livre-arbítrio, 

pois é por si mesmo livre por sua própria vontade, sendo seu juiz racional. 

Para São Bernardo, é importante ressaltar que a vontade é um apetite racional apoiado 

nas faculdades sensitivas do desejo e sensação. Mas, embora servida pela razão, não é coagida 

por essa, de modo que possui sempre a liberdade de escolha. Há de destacar que o ato executado 

por necessidade e sem consentimento não se pode considerar bom ou mau no sentido moral, 

igualmente incapaz de tornar o homem feliz ou infeliz, realidades das quais é sujeito o liberum 

arbitrium; por ser livre (liber) devido à vontade e juiz de si próprio (arbiter) devido a razão. Os 

que não possuem uso da razão não podem dominar a vontade, tal é a situação das feras, dos 

lunáticos e das crianças, ou seja, não lhes podem ser imputados mérito ou demérito. 

São Bernardo prossegue distinguindo três classes de liberdade: primeiro, a liberdade de 

coação (necessidade), que eleva os homens acima das feras, é nativa da vontade e condição do 

mérito, a liberdade de natureza; em seguida, a liberdade do pecado é devida à redenção, eman-

cipa-os da tirania das paixões, a liberdade da graça; e por último, a liberdade da miséria (sofri-

mento) que os libertará para sempre da morte e corrupção, a liberdade de glória. Para São Ber-

nardo, só Cristo possuiu estas três liberdades na terra. Quanto aos homens, a liberdade da glória 

pertence ao mundo futuro, a da graça adquire-se neste mundo, no entanto, a liberdade da natu-

reza possuem-na perfeitamente na vida presente e futura, portanto nos homens bons ou maus, 

como nos anjos. É justamente pela liberdade da natureza que se dá a ‘imagem’ da criatura com 

seu Criador, esta possui caráter indelével. No que diz respeito ao homem ter sido criado à ‘se-

melhança’ de Deus, está manifesto pela liberdade de glória (relacionado à Sabedoria Divina) e 

a liberdade da graça (relacionada ao Poder Divino) que, de modo diverso, podem possuir graus 

maiores ou menores e até mesmo serem perdidas. 

 Até aqui nota-se que na visão de São Bernardo o homem é imagem de Deus pelo livre-

arbítrio (aquele referente à liberdade da natureza) e, semelhança de Deus pelo livre-conselho 

(referente à liberdade da graça) e livre-complacência (que diz respeito à liberdade da glória). 

No estado de inocência, o homem possui além da liberdade da vontade, as outras duas, embora 

não em seu grau mais elevado, o que o tornaria incapaz de sofrer e pecar, mas num grau tal que 

era possível evitá-los. A possibilidade de pecar foi concedida ao homem não para que pecasse, 

mas antes para que por seu mérito merecesse a glória. 



 
Lógica, Ciência e Existência Humana - Revista Pandora Brasil 

Nº 103 – Outubro de 2019 - ISSN 2175-3318 

Assim, o homem não possuía força bastante para tornar o mal impossível, mas sufici-

ente para libertar-se dele. Porém, não o fez e pecou por sua má vontade. Tendo caído por si 

mesmo o homem não é capaz de levantar-se por si mesmo, ou seja, não consegue ver-se livre 

do pecado por conta de seus desejos contrários. Surge, então, a necessidade da graça. A liber-

dade da natureza permite aos homens, unicamente, querer; o poder de querer o bem provém da 

graça. A impotência que o homem experimenta na tentativa de afastar-se do pecado e do sofri-

mento, demonstra a perda das duas outras liberdades que, como foi dito, são amissíveis. Por-

tanto, não é a impotência de querer o bem que demonstra a perda do livre-arbítrio, mas, unica-

mente, a impotência de querer. A faculdade do livre-arbítrio foi concedida ao homem para que 

participasse da imunidade de coação de seu criador. Deus para salvar o homem quer a coope-

ração consentida de sua liberdade; não quer destruí-la, mas modificá-la.  

Para Bernardo de Claraval, o que chamamos de livre arbítrio é a vontade humana colo-

cada num ponto intermédio entre Espírito de Deus e o apetite da carne. O autor usa, inclusive, 

uma imagem que pode ilustrar bem esta realidade. Na alegoria, o livre-arbítrio está colocado 

num íngreme declive como de uma montanha onde, se não for assistido pela graça, não só não 

poderá ascender de virtude em virtude, mas descenderá de vício em vício, encurvados sob a lei 

do pecado e sob a natural afeição ao corpo. Estes dois males não constituem um obstáculo, mas 

antes uma fonte de mérito para aqueles que lhes resistem; e, não uma desculpa para aqueles 

que se lhes curvam, pois não há salvação ou condenação sem o consentimento livre da vontade.  

Sem o auxílio da graça, os esforços para alcançar o bem resultariam infrutíferos. São 

Bernardo propõe questionamento: “Se os méritos do homem são dádivas de Deus, como então 

se configuram como méritos mediante a salvação? ” Ao que responde alegando que o que é 

dádiva como advindo de Deus, é mérito como fruto da colaboração do homem. O homem me-

recerá o Reino à medida que, por seu consentimento, tiver unido sua vontade à Vontade de 

Deus, como colaborador.  No consentimento está todo o mérito. 

Enfim, Deus é o autor de: o bom pensamento, a boa vontade e a boa ação. O primeiro 

Ele o produz em nós sem a nossa cooperação, a segunda conosco e a terceira através de nós. 

Guia-nos, inspirando o bom pensamento; une a nossa vontade à Sua por meio do consenti-

mento, curando-a de sua má disposição; em seguida, fornecendo poder à nossa boa vontade, o 

obreiro interior é revelado exteriormente pela nossa ação visível. Portanto, o começo da salva-

ção do homem, para São Bernardo, provém apenas de Deus e não de nós. O consentimento e o 

cumprimento, embora também não provenham de nós, sofrem a nossa intervenção. O nosso 
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mérito limita-se ao consentimento, visto que com coisa alguma contribuímos para o pensa-

mento, e a ação sem o consentimento é inútil ou censurável. O movimento iniciado pela graça 

é aperfeiçoado por ela e, conjuntamente, pelo livre-arbítrio. O trabalho é inteiramente realizado 

por ambos num esforço indivisível. O livre arbítrio faz tudo e a graça também; efetua-se tudo 

na vontade, mas por graça. 

É evidente na doutrina referente à inviolabilidade do livre-arbítrio, na opinião de São 

Bernardo, que toda a graça depende para o seu efeito da livre cooperação do homem. Ele de-

fendeu a inviolabilidade do livre-arbítrio nesta obra com grande vigor e eloquência. O exercício 

da liberdade humana, o livre-arbítrio, se dá, então, na relação tensional entre o livre conselho 

(liberdade da graça) e a livre complacência (liberdade da glória). São Bernardo insiste na visão 

integral e relacional da faculdade da liberdade. 

Deus ao criar o homem os fez completamente livres e com o Seu divino auxílio deu 

também a capacidade de realizar boas escolhas e de subjugar a morte. Como disse o Evangelista 

São João: “Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis 

fazer”Jo 15, 5. Para São Bernardo, portanto, o homem usará plenamente do seu livre-arbítrio 

quando ordenar sua vontade para salvar-se. Capacidade essa que é inviolável e independente 

do estado que se encontra: seja na miséria do pecado ou no esplendor da glória. Sobre a ação 

da graça e a vontade do homem, diz Santo Agostinho: "O Deus que te criou sem ti, não te 

salvará sem ti." E São Bernardo trata em toda sua obra evidenciando que Deus dará a graça 

para que o homem se salve, mas é necessário também a cooperação do homem, ou seja, a sua 

vontade em querer se salvar. 
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