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Aula: 16

Temática: São Bernardo de Claraval - Vida e Obra

Bernardo de Claraval (1091-1153), nascido em Fontaines-
lez-Dijon, filho de família nobre da Borgonha, foi educado 
como cavaleiro. Com pouco mais de 20 anos, ingressa no 

mosteiro de Cister, junto com um tio, quatro irmãos e vinte e cinco amigos, 
todos nobres. Antes do ingresso deste grupo, o mosteiro já tinha iniciado 
a reforma da ordem cisterciense, que era uma forma de reorganizar e res-
gatar o espírito monástico contra tendências seculares. O mosteiro era um 
contraponto ao mosteiro de Cluny em Portugal.

Após três anos de mosteiro, Bernardo é destinado a fundar o mosteiro de 
Claraval, que passou a ser o centro de difusão da reforma, por isto, mui-
tos outros mosteiros se agregaram a ele. Além de fundador, organizador, 
desenvolve outro papel de importância nas lutas-eclesiásticas, como nas 
cruzadas, contra os chamados heréticos e o racionalismo cristão, é um 
dos que se opõe contra Abelardo e Gilberto de la Porrée. 

Com relação à filosofia, ele diz ter a sua importância juntamente com a 
dialética, porém o valor da filosofia e da dialética, ditas ciências profanas é 
menor que a ciência religiosa e, por assim ser, faz intensa vigilância contra 
os filósofos. Ele diz fazer jus a filosofia, mas a filosofia de Jesus Cristo, o 
crucificado, elaborando a doutrina da mística do amor, abrindo caminho 
para o movimento dos místicos. Bernardo é um grande mestre da mística 
medieval. 

Suas obras mais significativas foram Tractatus de gradibus humilitatis er 
superbiae – exposição das regras beneditinas, contendo também outros 
temas, essência, humildade e virtude; Líber de diligendo Deo, um dos te-
mas é o amor a Deus; Tractus de gratia er libero arbítrio – questões sobre 
graça divina e méritos humanos; Tractatus – carta para o papa Inocêncio 
II e Sermones in Cantica Canticorum1  – interpretação do livro Cântico dos 
Cânticos comentando até o capítulo 3,12.

Vários pensadores, desde a patrística, buscaram o caminhou da verdade, 
alguns apresentavam o Cristo, a religião cristã, a sabedoria cristã como o 
caminho, outros que a própria filosofia era este caminho. Bernardo, o gran-
1 Cf. Filosofia Cristã, pg. 319.
2 http://www.hottopos.com/mp4/gazali_mplus4.htm, em: O Contraponto Cristão 
- Bernardo de Claraval e o Sermão sobre o Conhecimento e a Ignorância, acessado em 
05/12/06.

http://www.hottopos.com/mp4/gazali_mplus4.htm
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de místico do século XII, diz que o único caminho da verdade é Cristo com 
o ensinamento da humildade, mas para conhecer a “verdade” é necessário 
passar por algumas etapas, por exemplo, da humildade: virtude que faz o 
homem reconhecer-se. 

Para mencionar outras etapas, Bernardo usa a analogia da escada, ou seja, 
é necessária uma escada com doze degraus para trilhar o caminho da ver-
dade chegando a Deus, a partir dos ensinamentos de São Bento. A ordem 
de Bernardo segue as regras de São Bento. É interessante que Bernardo 
menciona, a princípio, ser Cristo com seu ensinamento o caminho da ver-
dade, mas parece que paralelamente aos ensinamentos de Cristo, deve-se 
observar os ensinamento de São Bento. Cada degrau se destina a uma 
etapa que é:

1º degrau: miséria – estado de reconhecimento (verdade severa);

2º degrau: caridade – estado de compaixão (verdade piedosa);

3º degrau: piedade – estado de arrependimento pelas próprias faltas (ver-
dade pura)3.

 
Além de intensa busca sobre a verdade, quem é o homem?

Bernardo o apresenta como imagem, semelhança e dessemelhança de 
Deus, todas estas questões interpretadas sobre o prisma da Sagrada Es-
critura, Gn 1: Imagem: ser imagem de Deus correlata uma disposição em 
participar da glória de Deus; Semelhança: origina-se a partir do ato de se 
amar, fazer a experiência do amor de Deus em si; Dessemelhança: é a 
perda, é o distanciar-se da imagem e semelhança de Deus.

A dessemelhança é o espaço, caminho do abismo humano, pois o cami-
nho da dessemelhança não leva à verdade, pelo contrário leva à distância 
da retidão. 

Para Bernardo, se é da vontade do homem fazer o caminho do retorno, que 
é o caminho para Deus, essa possibilidade é garantida, pois a imagem de 
Deus é indestrutível no homem. 

Liberdade, pecado, cura, vontade, amor etc, são temas, também, abor-
dados por Bernardo, com a intenção de, através da espiritualidade, apre-
sentar a direção para a vida cristã. Essa dimensão do ensino era, para 
Bernardo, a filosofia na busca da verdade.

3 Cf. A filosofia na Idade Média, pg. 365.
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Conforme a exposição sobre a vida de Bernardo, apresente 
a relação sobre homem, verdade e Deus, e faça comentários 
próprios sobre tais dimensões e nossa contemporaneidade. 

 
Envie suas dúvidas e comentários. Até a próxima aula.


