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Normandia, norte da França, ano 1076. Os monges da abadia de Bec não estavam 

inteiramente satisfeitos com as Escrituras Sagradas. Eram homens de piedosa fé cristã e 

acreditavam nas palavras divinas de sua religião. Contudo, sentiam necessidade de um alimento 

intelectual superior, que lhes desse as mesmas certezas da revelação bíblica, mas de um ponto 

de vista exclusivamente racional. Em longas conversas com o prior da abadia, ficaram convenci-

dos de que ele poderia auxiliá-los. Insistiram para que o prior redigisse, sob forma de 

meditação, algumas de suas idéias sobre a essência divina e sobre outras questões. Não deveria 

recorrer, em absoluto, à autoridade das Escrituras Sagradas e tudo aquilo que fosse exposto de-

veria ser feito mediante o encadeamento lógico da razão. Os argumentos deveriam ser simples e 

o estilo acessível, a fim de que a verdade se tornasse evidente pela própria clareza. 

Estabeleceram ainda que ele não poderia deixar de responder a eventuais objeções que se apre-

sentassem ao longo do trabalho. 



O prior mediu suas forças e achou-as frágeis para levar a cabo o empreendimento, mas 

tal era a insistência dos monges, que acabou vencido e começou a se desincumbir da tarefa. 

Depois de algum tempo, terminou uma pequena obra, intitulada Monológio, na qual procurou 

provar a existência de Deus, tal como os monges lhe tinham pedido, isto é, de maneira 

puramente racional, sem auxílio das Sagradas Escrituras. 

Os argumentos desenvolvidos eram quatro, mas podem ser reduzidos a dois, para mais 

fácil compreensão. O primeiro, de índole platônica, parte da constatação de que o homem 

encontra no mundo grande quantidade de coisas, que podem ser classificadas como mais ou 

menos boas. As coisas possuem, assim, uma bondade relativa que, necessariamente, deve ter 

como ponto de comparação um bem absoluto. Como as coisas contêm quantidades variáveis 

de bem, este não pode ser identificado com essas bondades relativas. O bem absoluto 

fundamenta os bens relativos, e se ele não existisse não teria sentido falar das coisas como 

sendo mais ou menos boas. 

O segundo argumento diz respeito à idéia de causa, principal recurso para se explicar a 

razão da existência das coisas. Todas as coisas são isto ou aquilo por causa de outras coisas; 

nenhum ser pode ser por si mesmo, ou a partir de nada. Em outras palavras, as coisas são 

relativas e impõe-se conceber como existente, necessariamente, um ser absoluto que é causa de 

si mesmo e fundamento de todos os demais seres.  

Mente viva e coração bondoso 

O prior que desenvolvera essas argumentações estava apenas iniciando uma obra que 

iria colocá-lo como um dos criadores da chamada filosofia escolástica. Chamava-se Anselmo e 

tinha nascido na cidade de Aosta, na região do Piemonte, Itália, no ano de 1033. Seu pai, 

Gondolfo, era um nobre lombardo, e a mãe, Ermenberga, pertencia a uma família borguinhona 

de Aosta, possuidora de considerável fortuna. 

Contrariando a vontade do pai, que desejava fazer dele um político, Anselmo preferiu a 

carreira religiosa. Pouco se sabe de sua infância e juventude, a não ser que fez excelentes 

estudos clássicos. Tornou-se um dos melhores latinistas de seu tempo, escrevendo nessa língua 

com muita clareza e precisão. 

Em 1056, deixou a cidade natal para ingressar no mosteiro beneditino de Bec, atraído 

pelo renome do prior Lanfranco. Desistiu, no entanto, do projeto ao saber que Lanfranco tinha 

mudado para Roma. Permaneceu então em Lyon, indo depois para Cluny e Avranches, e só 

chegou a Bec em 1060. 



No ano seguinte professou os votos monacais e, em 1063, era eleito prior, em virtude de 

sua capacidade intelectual e piedade fora do comum. Tinha o dom de despertar simpatias onde 

quer que passasse e sua santidade produzia admiradores entusiastas. Era um homem tão 

bondoso e paternal — a crer no discípulo Eadmero, que escreveu sua biografia —, que ganhava 

a afeição e a confiança de todos, vencendo quaisquer resistências e obtendo muitos triunfos. 

Característica nesse sentido foi a relação que o ligou a Osbern, um monge jovem e talentoso, 

mas de má conduta e ardente temperamento, que se opôs a sua nomeação como prior. 

Anselmo acabou por conquistá-lo inteiramente, tornando-se Osbern um discípulo obediente, a 

ponto de submeter-se docilmente aos castigos, comuns na época, quando praticava atos 

repreensíveis. Osbern obedecia, seguro do afeto paternal de Anselmo. 

Sob orientação de um mestre tão respeitado, a abadia de Bec transformou-se num 

centro de grande atividade intelectual e aprendizado monástico. Foi ali que se desenvolveram as 

extraordinárias qualidades dialéticas de Anselmo, fazendo dele uma figura de primeiro piano na 

história da filosofia. O Monológio {ou Exemplo de Meditação Sobre o Fundamento Racional da Fé), 

escrito em 1076, foi apenas o início. Nos dois anos seguintes seria redigida outra obra sobre o 

mesmo tema, o Proslógio (ou A Fé Buscando Apoiar-se na Razão). 

Um célebre argumento 

A redação do Proslógio resultou do sentimento de insatisfação que a primeira obra causara 

ao autor, quando se deu conta de que "era difícil de ser entendida devido ao entrelaçamento das 

muitas argumentações". Por isso, começou a pensar se não seria possível "encontrar um único 

argumento que, válido em si e por si, sem nenhum outro, permitisse demonstrar que Deus 

existe verdadeiramente e que ele é o Bem Supremo, não necessitando de coisa alguma, quando, 

ao contrário, todos os outros seres precisam dele para existirem e serem bons". Em suma, 

Anselmo procurava, no Proslógio, um argumento apenas, que sozinho pudesse fornecer provas 

adequadas sobre aquilo que o cristão crê no que diz respeito à substância divina. 

Anselmo parte, assim, de um dado da fé e procura, exclusivamente pela razão, provar 

que o dado da fé corresponde à verdade. O dado em questão é a crença do cristão na existência 

de Deus e de que este se trata de um ser tal, que não se pode conceber nada maior (mais 

perfeito) do que ele. O problema consiste em saber se tal ser existe mesmo, isto é, não apenas 

dentro do pensamento de cada homem, mas como realidade fora da inteligência. 

Assim, Anselmo examina o problema do "ser do qual não é possível pensar nada maior". 

Ele não poderia existir somente na inteligência, pois se isso acontecesse poder-se-ia pensar que 

há outro ser existente, não só no pensamento, mas também na realidade e que, portanto, seria 



maior (mais perfeito) do que o primeiro. Em outras palavras, uma coisa é certamente maior se 

pensada como existente ao mesmo tempo na inteligência e na realidade, do que existente 

apenas na inteligência. Portanto Anselmo conclui que Deus, "o ser do qual não é possível 

pensar nada maior", existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. 

Toda a demonstração de Anselmo — chamada argumento ontológico por Kant (1724-

1804) — repousa sobre três pressupostos: uma noção de Deus fornecida pela fé; a convicção 

de que existir no pensamento já é verdadeiramente existir; a exigência lógica de que a existência 

da noção de Deus no pensamento determine que se afirme sua existência na realidade. O 

raciocínio portanto remete, em última instância, à fé, e o pensamento de Anselmo percorre um 

caminho que vai da fé à razão e retorna ao ponto de partida, concluindo que aquilo que é 

proposto pela fé é indubitavelmente compreendido pela inteligência. Para Anselmo, há no 

pensamento certa idéia de Deus: eis o fato; essa existência indiscutível exige logicamente que 

Deus exista na realidade: eis a prova. Esta se realiza mediante comparação entre o ser pensado e 

o ser real, forçando a inteligência a tomar o segundo como superior ao primeiro. 

O argumento não foi aceito por todos os filósofos da época como realmente conclusivo, 

e o monge Gaunilo levantou-lhe objeção Gaunilo afirmava que a existência no pensamento não 

tem como corolário a existência fora do mesmo. Existir como objeto de pensamento não seria 

gozar verdadeira existência; seria simplesmente ser concebido. De acordo com Gaunilo, é 

possível conceber a existência de ilhas perdidas no oceano, cobertas de riquezas, mas não se 

segue daí que elas existam mesmo na realidade. 

Anselmo respondeu que a passagem da existência no pensamento à existência na 

realidade não é logicamente necessária, nem possível, a menos que se trate do "ser do qual não 

é possível pensar nada maior". A noção de ilhas ditosas não conteria, evidentemente, nada que 

obrigasse o pensamento a lhes atribuir existência. O argumento ontológico só seria válido para 

o ser supremo. 

Demonstrada a existência de Deus, Anselmo dedica-se, no Monológio e no Proslógio, a 

deduzir todas as conseqüências referentes aos atributos do ser supremo. Admitindo-se que 

Deus seja o maior dos seres e o máximo bem, segue-se logicamente que a ele devem ser 

atribuídas todas as perfeições. Assim, Deus será a máxima sabedoria, verdade, potência, justiça 

e beatitude. Esses atributos pertenceriam a Deus, não como qualidades exteriores ajustadas a 

sua essência, mas como idênticas a sua essência. Deus, segundo Anselmo, não participa de 

nada; pelo contrário, ele é, por si mesmo, tudo aquilo que é. Deduz-se, de sua essência como ser 



supremo, que todas as coisas somente são na medida em que derivam seu ser da essência de 

Deus. O ser supremo é, assim, concebido por Anselmo como o criador de todas as coisas. 

Reis contra papas 

Depois do Monológio e do Proslógio, Anselmo escreveu ainda muitas outras obras 

enquanto foi prior da abadia de Bec. Entre elas sobressaem-se — do ponto de vista da história 

da filosofia — os trabalhos O Gramático e A Verdade. O primeiro constitui uma análise sobre se 

a palavra gramático designa uma substância ou uma qualidade. O segundo é especialmente 

importante porque nele se encontra sua teoria do conhecimento que complementa a reflexão 

intelectual sobre a essência de Deus. São também da mesma época A Liberdade de Arbítrio e 

Sobre a Queda do Demônio, nos quais trata de problemas éticos, e ainda Epístola Sobre a Encarnação 

do Verbo ou O Mistério da Trindade. 

Anselmo não foi, contudo, apenas um intelectual voltado exclusivamente para a 

meditação filosófica e teológica. Pelo contrário, participou ativamente da vida política de seu 

tempo, depois do fecundo período de atividade intelectual na abadia de Bec. 

O principal problema político da época em que Anselmo viveu foi o das disputas entre o 

poder temporal e o poder espiritual, com todas suas conseqüências, como a simonia (comércio 

com os objetos sagrados) e o nicolaísmo (desordem nos costumes). Leigos desempenhavam 

papel fundamental na distribuição de cargos eclesiásticos e quase todas as igrejas estavam em 

poder de pessoas que não faziam parte da hierarquia eclesiástica propriamente dita. A relação 

entre vassalo e senhor feudal tendia a se confundir com a relação entre o cura da igreja e seu 

patrono e cada vez mais se subordinava o poder espiritual ao poder temporal. 

Contra esse estado de coisas, insurgiu-se a Igreja e procurou reformar as instituições, 

sobressaindo-se nessa tarefa a figura do papa Gregório VII. Como resultado, afirmou-se a 

supremacia da Sé Apostólica e Gregório VII procurou fundar a teocracia pontifícia. 

Nesse contexto de acirradas disputas entre o poder temporal e o poder espiritual situa-se 

o papel de Anselmo como "homem do mundo". Esse papel ele desempenhou de maneira 

rigorosamente coerente com sua participação dentro da história do pensamento. Como pensa-

dor característico da escolástica medieval, sua participação política foi orientada pela idéia de 

que o Estado está para a Igreja assim como a filosofia está para a teologia e a natureza está para 

a graça. 

No tempo em que Anselmo era abade, o rei da Inglaterra, Guilherme I, o Conquistador, 

doou terras em seu país para a abadia de Bec. Por essa razão, Anselmo atravessou o canal da 

Mancha diversas vezes, a fim de visitar as propriedades recebidas e fundar o convento de 



Chester. Em 1093, quando o reino britânico era governado por Guilherme II, o Ruivo, 

Anselmo foi escolhido pelo soberano para suceder a Lanfranco no cargo de arcebispo de 

Cantuária. 

Guilherme, o Ruivo, no entanto, tinha pilhado as terras pertencentes ao arcebispado e 

roubado os rendimentos, depois da morte do antigo arcebispo. Esses atos do rei fizeram com 

que Anselmo relutasse em aceitar o cargo, mas acabou por fazê-lo a fim de lutar pela reforma 

da Igreja na Inglaterra, constantemente ameaçada pelos soberanos. 

Assim, seu primado foi marcado desde o início por vigorosa defesa dos direitos da Igreja 

contra o rei. Como primeira manifestação nesse sentido, recusou a consagração como 

arcebispo, enquanto Guilherme, o Ruivo, não restaurasse Cantuária e reconhecesse o papa 

Urbano II, a quem se opunha o antipapa Clemente III. Guilherme, doente e temeroso da 

morte, acabou por concordar e Anselmo foi consagrado no dia 4 de dezembro de 1093. 

O pastor protege o rebanho 

A primeira batalha estava vencida, mas a situação se modificaria logo depois. Ao 

recuperar-se da doença, o soberano mostrou a verdadeira face, exigindo do novo arcebispo 

excessiva quantia em dinheiro. Anselmo recusou-se a pagar, pois isso lhe parecia fazer comércio 

com os bens da Igreja. A recusa foi recebida por Guilherme como uma afronta ao poder real, e 

sua reação foi impedir Anselmo de dirigir-se a Roma a fim de buscar o pálio, que era o símbolo 

da aprovação papal a sua nomeação para o arcebispado. O soberano, pretendendo manter 

domínio absoluto sobre a Igreja, não queria reconhecer publicamente a autoridade do papa 

Urbano II. 

A disputa prolongou-se por dois anos, depois dos quais os bispos ingleses, reunidos no 

sínodo de Rockingham (11 de março de 1095), colocaram-se ao lado do rei. Na mesma ocasião, 

o núncio apostólico trouxe o pálio de Roma e Guilherme encarregou-se de entregá-lo ao 

arcebispo. Anselmo recusou-se a aceitá-lo, pois isso significaria que sua autoridade espiritual 

seria devida ao soberano. Na presença de todos, tomou o palio do altar e colocou-o sobre os 

próprios ombros. 

Finalmente, Guilherme, o Ruivo, permitiu a partida de Anselmo para Roma, mas logo 

depois confiscou novamente as terras do arcebispado de Cantuária. 

Em 1098, Anselmo participou de um concilio em Bari e apresentou suas queixas ao 

papa. O concilio ratificou o decreto contra as in-vestiduras leigas. No fim do mesmo ano, 

Anselmo retirou-se para Liberi, vilarejo perto de Cápua, na Itália, onde retornaria à meditação 



espiritual para concluir uma obra que se tornaria clássica, como tratamento do problema da 

redenção. Intitulava-se Por que Deus se Fez Homem? 

Voltaria logo depois as suas disputas com o soberano inglês. Em 1100, Guilherme, o 

Ruivo, é assassinado e seu irmão ascende ao trono, sob o título de Henrique I. O novo rei 

convida Anselmo para voltar à Inglaterra, pretendendo assim obter apoio eclesiástico. Anselmo 

volta, mas, logo depois, rompe relações com Henrique I, quando este insiste em investir 

prelados para as igrejas. O atrito se prolonga e Anselmo exila-se por três anos, de 1103 a 1106. 

Um ano depois, o sínodo de Westminster resolve a questão por algum tempo. O rei renuncia à 

investidura de bispos e abades com o anel e o bastão episcopais, mas exige, em troca, que eles o 

homenageiem antes das cerimônias de consagração. 

Enquanto tudo isso acontecia, Anselmo estava chegando a seus últimos dias, cercado 

pelo carinho dos discípulos e ainda ocupado com a meditação filosófica. À observação de um 

dos monges que o assistem de que ele está "a ponto de abandonar este mundo para dirigir-se à 

corte do Senhor", Anselmo responde tranqüilamente: "Se tal é Sua vontade, obedecerei de bom 

grado; mas se quiser deixar-me entre vós até que termine uma questão que me preocupa o 

espírito, relativa à origem da alma, ficaria muito agradecido a Ele, pois não sei se encontraria 

alguém que se ocupe disso se eu morrer". 

Faleceu ao amanhecer do dia 21 de abril de 1109, depois de ouvir as palavras do 

Evangelho lidas por um dos discípulos: "Sois o que permaneceu comigo em meio às tentações e 

vos preparo meu reino, como meu Pai celestial o preparou para mim, a fim de que comais e 

bebais na mesa de meu reino". 

Logo depois, começaram as romarias em sua honra na catedral de Cantuária, e, em 1163, 

o arcebispo Thomas Becket remeteu para Roma seu processo de canonização. Sua santidade foi 

declarada e durante vários séculos foi venerado na catedral. Em 1720, o papa Clemente XI 

estendeu sua missa e ofício para toda a Igreja e declarou-o Doutor da Igreja. 

 

 

 

 

 



Cronologia 

1033 — Anselmo nasce em Aosta, Piemonte, Itália. 

1035 — A Boêmia reconhece a soberania alemã. As cidades lombardas revoltam-se contra os 

feudos. 

1041 — Concilio de Montriond: organização definitiva da "Trégua de Deus". 

1050(?) — Nascimento de Roscelino de Compiègne. 

1060 — Anselmo ingressa na abadia dos beneditinos em Bec. 

1066 — Início da construção da abadia de Monte Cassino. 

1070 — Lanfranco torna-se arcebispo de Cantuária. Reforma da Igreja inglesa. 

1073 — Gregório VII torna-se papa, sucedendo a Alexandre li. 

1074 — É publicado um decreto contra a simonia e o nicolaísmo. 

1075 — É publicado um decreto contra as investiduras leigas. 

1077 — Anselmo publica o Monológio. 

1078 — Torna-se abade de Bec. Publica o Proslógio. 

1079 — Nasce Abelardo. 

1080 — Surge o antipapa Clemente III. 

1084 — Henrique IV toma Roma e se faz coroar imperador por Clemente III. 

1085 — Morte de Gregório VII, Vacância do trono pontifício. 

1087 — Guilherme, o Ruivo, torna-se rei da Inglaterra. 

1088 — Urbano II torna-se papa. Criação da Universidade de Bolonha. 

1089 — Urbano II retoma Roma. 

1090 — Henrique IV invade a Itália. O papa Urbano II abandona Roma. 

1091 — Guilherme, o Ruivo, invade a Normandia.  

1092 — Henrique IV, batido em Canossa, deixa a Itália. 

1093 — Anselmo torna-se arcebispo de Cantuária. 

1097 — Retorno de Henrique IV à Itália. Anselmo entra em conflito com Guilherme, o Ruivo. Escreve 

Por que Deus se Fez Homem? 

1098 — Queixa-se do rei ao papa, no concilio de Bari. O papa Urbano II renova a aliança com os 

normandos. 

1099 — Morte de Urbano II. Cruzadas na Palestina; Jerusalém é tomada. 

1100 — Morte do antipapa Clemente III. Guilherme, o Ruivo, é assassinado; ascende ao trono 

inglês Henrique I, seu irmão. 



1103 — Anselmo é exilado. 

1106 — Henrique V revolta-se contra seu pai, Henrique IV, que abdica e morre. 

1107 — O sínodo de Westminster trata das investiduras na Inglaterra. 1109 — Anselmo falece no 

dia 21 de abril. 
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