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O presente ensaio de aproximação entre as doutrinas expostas por 
Agostinho no seu De libero arbitrio e aquelas defendidas por Anselmo 
nos três opúsculos De veritate, De libertate arbitrii e De casu diaboli, é 
parte do resultado da investigação levada a efeito ao longo da execução 
de um programa de pós-doutoramento1. Uma das finalidades desse pro-
grama consistia em verificar o legado doutrinal do Bispo de Hipona na 
tradição filosófica do Ocidente, procurando identificar a presença de al-
gumas das suas teses acerca da verdade, da liberdade e da estrutura do 
sujeito humano, em algumas obras de autores do período medieval e re-
nascentista2. O projecto, ora concluído, incluía a tradução para o portu-
guês de algumas obras, inéditas entre nós, de autores medievais e renas-
centistas sobre as temáticas enunciadas.  

Neste contexto, mereceram-nos particular atenção os Três Tratados 
pertencentes ao estudo da Sagrada Escritura, de Anselmo de Canter-

                                                      
1 Com o título “Tradição e tradução: a presença de Sto. Agostinho no Ocidente”, o 

Programa foi executado entre os anos 2005 e 2009. Financiado pela Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia – FCT, teve como instituição de acolhimento o Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa. Ao Professor Doutor Leonel Ribeiro dos San-
tos, que assumiu a responsabilidade da formação, cumpre deixar constância do nos-
so maior reconhecimento, pela disponibilidade com que acolheu este Programa e 
pela viabilização de todos os recursos para que o mesmo se levasse a bom termo, 
bem assim como pelo entusiasmo contagiante pela tradução e estudo crítico das 
obras em questão e, muito em particular, daquelas dos autores da Renascença.  

2 De entre a vasta bibliografia disponível sobre esta temática, destaca-se, por nos ter 
servido de inspiração fundamental, a obra colectiva The Reception of the Church 
Fathers in the West: From the Carolingians to the Maurists. Irena Backus (ed.), 
Vol. 1 e 2, Brill Academic Publishers, 1997. 

Philosophica, 34, Lisboa, 2009,  pp. 103-121 
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bury3. Redigidos entre os anos 1080-1085, sendo Anselmo Abade de Bec, 
os três opúsculos estão interligados mediante uma unidade não apenas 
temática mas também argumentativa, formando um corpo de doutrina 
coeso. Todavia, a apreensão das teses acerca das noções de verdade e de 
liberdade contidas nas três referidas obras não deixa de causar algumas 
dificuldades. De entre estas, salientam-se as inerentes ao facto de algu-
mas definições dadas em De veritate e em De libertate arbitrii depende-
rem de argumentos defendidos por Anselmo em obras de composição 
anterior, e o facto de o Abade de Bec se eximir de referências explícitas 
às autoridades que, configurando o seu horizonte mental, não deixam de 
influenciar a sua argumentação4.  

De modo particular, analisar-se-á aqui a definição anselmiana de ver-
dade, tal como é apresentada em De veritate. Com efeito, logo no segundo 
capítulo desta obra, Anselmo esclarece a noção de verdade mediante o 
recurso a um outro termo: rectitudo. Uma tal identificação apresenta-se 
envolta em estranheza ao leitor hodierno, para quem o horizonte semântico 
do termo verdade sói restringir-se aos domínios da lógica ou, com benevo-
lência, da teoria do conhecimento, sempre direccionado para a análise da 
actividade cognitiva ou da estrutura da subjectividade humana. Assim, a 
afirmação de Anselmo segundo a qual a verdade é rectidão obriga a inda-
gar acerca do universo mental que suporta uma tal identificação, à qual 
acresce, já no final de De veritate, a paridade de uma tal noção com a de 
justiça. Veritas, rectitudo e iustitia são, para Anselmo, termos sinónimos, a 
tal ponto que, como afirma, quem conhecer um deles não pode ignorar 
qualquer um dos outros5. A conformidade entre estes três termos, além do 

                                                      
3 Anselmo de Canterbury, De veritate, De libertate arbitrii, De casu diaboli. S. An-

selmi Cantuariensis Archepiscopi Opera omnia Vol.1, ed. F. S. Schmitt, Edinburgh 
1946, pp. 173-199; 205-226; 231-276. Estas três obras, que traduzi, estão disponí-
veis para consulta em http://paulasilva.awardspace.com. No mesmo local pode con-
sultar-se ainda a tradução da obra de Francisco Petrarca, De secreto conflictu cura-
rum mearum e, de Lorenzo Valla, o opúsculo De libero arbitrio.  

4 A propósito das autoridades que estariam ao alcance de Anselmo, na Abadia de 
Bec, escreve Pietro PALMERI: “(...) possiamo affermare che com ogni probabilità 
erano presenti nella biblioteca de Le Bec diversi testi di Agostino, Ambrogio, Gre-
gorio Magno, Leone, Gerolamo, opere che nel secolo successivo si sarebbero trova-
te in molte biblioteche europee, ma che nell’undicescimo secolo non erano ancora 
tanto diffuse.” (Anselmo d’Aosta. La Verità. Introduzione, traduzione e note a cura 
di Pietro PALMERI. Prefazione di Paul GILBERT, Officina di Studi Medievali, 
Palermo, p. 8). 

5 De Veritate 12: “(…) E como falamos da rectidão que só pode ser percebida pela 
mente, a verdade, a rectidão e a justiça definem-se mutuamente. De modo que quem 
conhecer uma delas, e desconhecer a outra, poderá alcançar, por meio da que co-
nhece, a ciência daquela que ignora.” Para as citações de De veritate e De libertate 
arbitrii usaremos a nossa tradução, disponível em http://paulasilva.awardspace. 
com/images/stories/averdade.pdf e http://paulasilva.awardspace.com/images/stories/ 
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mais, é essencial para o Abade de Bec, pois nela se sustenta a argumenta-
ção acerca da natureza da liberdade, permitindo-lhe defender, como fará 
em De libertate arbitrii, que só quem age com rectidão actua na verdade e, 
por esse mesmo facto, se diz ser livre. Com este ensaio de compreensão da 
noção anselmiana de verdade pretendemos evidenciar algumas linhas de 
fundo doutrinais que permitem apreender esta tese, estabelecendo, ao 
mesmo tempo, algumas pontes de ligação com as teses de Agostinho de 
Hipona acerca das noções de verdade e de liberdade. Mediante esta análise 
tornar-se-á igualmente patente a concepção que ambos os autores têm da 
estrutura dos seres e, em particular, da essência do ser humano. Por último, 
uma tal linha de análise, revisitando mundividências para as quais os hori-
zontes do ser e do dever são indissociáveis, permitirá retirar algumas con-
clusões que cremos capazes de nutrir com proveito a reflexão hodierna 
sobre a relação entre ser e dever-ser, maxime no que se refere à fundamen-
tação das noções de liberdade e de bem. 

1. A conformidade entre veritas e rectitudo  

O tratado anselmiano De veritate inicia-se mediante a recordação de 
um dos argumentos expostos no Monologion, mais exactamente aquele no 
qual Anselmo mostrara a identidade entre Deus e a Verdade a partir da 
análise da enunciação. Agora, em De veritate, tratar-se-ia de indagar se, 
sendo Deus a Verdade, como naquela outra obra se mostrou que é, todas as 
coisas ditas verdadeiras são igualmente Deus. Em última instância, trata-se 
de investigar sobre os modos da verdade e de procurar compreender como, 
estando ela em todas as coisas, não se diz de igual modo destas e de Deus.  

Logo no capítulo segundo de De veritate, ao analisar a verdade das 
proposições, a noção de verdade é definida como rectitudo, sendo a dedu-
ção conduzida a partir da determinação da finalidade da proposição, a qual 
se encontra no próprio facto de significar. Partindo deste pressuposto, toda 
a indagação acerca da identidade entre veritas e rectitudo estará determina-
da pela resposta a esta questão: encontrar a finalidade para a qual as coisas 
foram feitas. Efectivamente, a argumentação de De veritate não se compre-
ende fora deste contexto, o qual exige admitir, por um lado, que as coisas 
foram feitas e, por outro, que, nesse acto, se lhes imprimiu uma finalidade. 
Este facto, por sua vez, é revelador de que o autor das coisas não as produz 
de modo aleatório, mas sim em conformidade com um plano inteligente, 
mediante o qual determina fins para aquilo que faz.  

Na realidade, sem estes pressupostos, Anselmo não poderá identifi-
                                                                                                                        

delibertatearbitrii.pdf, e que segue a edição de texto latino das respectivas obras, S. 
Anselmi Cantuariensis Archepiscopi Opera omnia Vol.1, ed. F. S. Schmitt, Edin-
burgh 1946, pp. 173-199; 205-226. 
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car verdade e rectidão, como efectivamente faz em De veritate, a partir da 
interrogação acerca de uma finalidade dada às coisas no acto da produção 
das mesmas6. Todavia, em De veritate nada se diz acerca destes dois as-
pectos: que as coisas foram feitas e que, nesse acto, lhes foi assinalado 
um fim. Para compreender estes dois aspectos é necessário regressar ao 
que Anselmo expusera anos antes, no Monologion. De facto, sem aqueles 
dois postulados, não se pode entender como se obtém a identidade entre 
verdade e rectidão, nem as consequências desse facto para a configuração 
de todo o agir em liberdade. Ora, uma leitura de Monologion direcciona-
da para a compreensão do fundamento dos pressupostos antes enuncia-
dos, permite vislumbrar algumas afinidades doutrinais entre os supostos 
de Anselmo e aqueles de Agostinho, no que diz respeito à estrutura dos 
seres e, de modo particular, à do ser humano.  

Dado que Anselmo, nas suas obras, praticamente não cita as suas 
fontes, é muito difícil afirmar com absoluta certeza que obras, e que pas-
sagens, leu de Agostinho. No entanto, no Proémio do Monologion afirma 
que segue Agostinho no que aí escreveu sobre a Trindade e, de facto, é 
possível identificar nesta obra de Anselmo algumas doutrinas comuns 
àquelas exposta no De trinitate do Bispo de Hipona7. Já no que se refere 
ao De libero arbitrio de Agostinho, parece evidente que existe uma rela-
ção com a noção de Deus exposta por Anselmo no Proslogion8.  

                                                      
6 De veritate 2: “M. – Para que foi feita a significação? D. – Para significar que é 

aquilo que é. M. – Portanto, deve fazê-lo. D. – É certo. M. – Portanto, quando signi-
fica que é aquilo que é, significa o que deve. D. – É evidente. M. – Mas quando 
significa o que deve, significa rectamente. D. – Assim é. M. – Ora, quando significa 
rectamente, a significação é recta. D. – Não há dúvida”. A análise da finalidade da 
significação, e da rectidão e verdade dela, apresentada por Anselmo atinge alguma 
complexidade, neste Diálogo, dado que, levando às últimas consequências a análise 
da rectidão e da verdade das coisas a partir da finalidade, Anselmo virá a afirmar 
que uma proposição é recta quando cumpre o seu fim – significar – independente-
mente da adequação entre essa significação formal e a realidade da coisa significa-
da. O que por ora queremos sublinhar é o facto de que a verdade, para Anselmo, é 
encontrada a partir da definição da finalidade de qualquer natureza dada, tornando-
-se, já desde o início de De veritate, um dado adquirido na argumentação.  

7 Acerca da fidelidade de Anselmo a Agostinho, escreve B. Pranger: «Augustine’s De 
trinitate does indeed figure prominently in the Monologion as is made abundantly 
clear by the many references in Schmitt’s edition. Bur then it should be stated once 
more that such references are made for the benefit of the modern reader who knows 
how to distinguish between sources as historical data and their use. Such was clearly 
not Anselm’s idea of fidelity to Augustine’s text. For him, fidelity is to be linked to 
cogency, that is, to a certain degree of coherence between Augustine’s text and his 
own. » Burch PRANGER ,”Sic et Non. Patristic authority between refusal and ac-
ceptance. Anselm of Canterbury, Peter Abelard and Bernard of Clairvaux.” The Re-
ception of the Church Fathers in the West: From the Carolingians to the Maurists. 
Irena Backus (ed.), Vol. 1, Brill Academic Publishers, 1997, p. 175. 

8 Referimo-nos à definição anselmiana de Deus dada no Proslogion 2: “(…) credi-
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A definição anselmiana de Deus como ‘algo tal que nada maior pode 
ser pensado’ recorda necessariamente a passagem de Agostinho, no De 
libero arbitrio II, 16, 14, na qual, na sequência da convicção expressa em 
I, 2, 5 – optime namque de Deo existimare verissimum est –, Deus é defi-
nido como aquela realidade a que nenhuma outra é superior9. Essa reali-
dade é, ainda segundo Agostinho, não só superior à mente humana, como 
supereminente: nada se pode encontrar que lhe seja superior10. De facto, 
estes dois atributos que Agostinho exige para a noção de Deus – superior 
à mente humana e noção mais excelente que a mente pode pensar – estão 
presentes na definição de Deus encontrada por Anselmo no capítulo 2 do 
Proslogion. Contudo, não obstante a discussão entre especialistas sobre 
esta relação de dependência, pensamos que há outras reminiscências do 
De libero arbitrio de Agostinho em Anselmo ou, ao menos, outras afini-

                                                                                                                        
mus te esse aliquid quo nihil maius cogitari possit.” Ed. F. S. Schmitt, Edinburgh 
1946, Vol. 1, p. 101. A dependência desta definição com relação àquela de Agosti-
nho dada em De libero arbitrio – Deus est aliquid quo est nullus superior – não 
obtém consenso entre os especialistas, pois enquanto Anselmo se baseia numa ideia 
de grandeza, Agostinho refere-se à superioridade numa hierarquia. Sciuto, ao discu-
tir o problema, identifica como fonte mais próxima de Anselmo uma passagem de 
Séneca, Naturales quaestiones I, praef. 13: “quid est Deus? Magnitudo… qua nihil 
maius cogitare potest.” (Anselmo. Monologion e Proslogion. A cura de I. SCIUTO. 
Bompiani, 2006, p. 423, n.48). Todavia, a ideia de uma noção excelente colocada 
no termo da hierarquia ontológica, que é a de Agostinho, não exclui a noção de 
grandeza, a qual, como também sucede no argumento de Anselmo, não é aqui sinó-
nimo nem de quantidade numérica, nem de extensão. A obra de Massimo PARODI, 
Il paradigma Agostiniano, Lubrina, Bergamo 2006, p. 129-135, explora precisa-
mente a presença do modelo de racionalidade de Agostinho ao longo do século XII, 
indicando como momento da sua entrada em crise precisamente a obra de Sto. An-
selmo. Admitindo que a definição de Deus dada no Proslogion se poderia apresen-
tar como il piu breve e il piu completo compendio possibilie del pensiero agostinia-
no, vem a mostrar como Anselmo, precisamente ao transformar o conceito de Deus 
de um limite do modo humano de pensar, em conteúdo do pensamento, faz, efecti-
vamente, entrar em crise o paradigma racional de Agostinho.  

9 DLA II, 16, 14: “Ev. – Com efeito, não me agrada chamar Deus àquilo a que a 
minha razão é inferior, mas àquilo a que nada é superior”. Sto. Agostinho. Diálogo 
sobre o livre arbítrio [DLA]. Tradução e Introdução de Paula Oliveira e Silva, 
INCM, Lisboa, 2001, p. 173. Deus é aquela realidade à qual nenhuma outra é supe-
rior. Neste aspecto, há efectivamente uma diferença de método. Partindo da condi-
ção suprema da noção de Deus, Anselmo analisa-a em si mesma, enquanto Agosti-
nho chega a ela, e à sua condição de excelência, mediante um processo ascendente 
que compara entre si as diferentes formas de ser.  

10 DLA II, 15, 39, p. 217-219: “Tinhas concedido que, se te mostrasse que existe 
alguma coisa superior às nossas mentes, haverias de confessar que essa realidade é 
Deus, se nada mais houvesse que lhe fosse superior (…). De facto, se existe algu-
ma realidade mais excelente, será ela que é Deus. Mas se não existe, a própria ver-
dade é Deus”. Deus é definido como o melhor – excellentius – numa escala de rea-
lidades apreendidas pela mente.  
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dades doutrinais, que terão sido menos evidenciadas11. Estas encontram-
-se não tanto nos argumentos anselmianos para a existência de Deus, 
como em alguns elementos de antropologia anselmiana, surgindo em De 
veritate apenas supostas, como se fossem dadas por sabidas ou já tives-
sem sido demonstradas.  

No Prólogo do Monologion Anselmo afirma que, ao rever esta obra 
– na qual se esforçou por expor os seus argumentos rationis necessitate – 
nada aí encontrou que não fosse conforme aos escritos dos Padres Católi-
cos, principalmente aos de Agostinho12. Se assim é, não obstante a ausên-
cia de referências explícitas à obra do Hiponense, será efectivamente 
possível encontrar uma continuidade de doutrinas entre ambos autores, 
em alguns aspectos essenciais acerca da natureza de Deus, da relação dele 
com as coisas criadas e, em particular, com a criatura dotada de liberdade, 
seja homem ou anjo.  

Ao considerar os atributos de Deus a partir da relação estabelecida en-
tre Deus e as coisas feitas por ele, Anselmo refere-se necessariamente à 
estrutura dos seres criados e ao modo como estes dependem do seu Princí-
pio, definindo, entre os capítulos 7 e 14 do Monologion, o estatuto ontoló-
gico das coisas que são per aliud. Depois de ter analisado, nos capítulos 7 e 
8 do Monologion, de que modo se entende que todas as coisas são pela 
natureza suprema e a partir dela, sem todavia serem feitas de nada previa-
mente existente – rejeitando a hipótese de as coisas terem sido feitas de 
uma matéria subsistente prévia, como fizera inúmeras vezes Agostinho, 
sobretudo no contexto da controvérsia contra os Maniqueus –, Anselmo 
afirma que as coisas foram feitas segundo um modelo, um exemplo, seme-
lhança ou regra, uma forma, enfim, das coisas que se deveriam fazer13. O 
Abade de Bec conclui, assim, que, sendo feitas do nada, as coisas foram 
feitas a partir de algo, a saber, a razão daquele que as fez14.  
                                                      
11 Entre outros aspectos, cabe apelar para a concepção augustiniana de vera ratio. 

Esta é uma ideia recorrente, na obra de Agostinho, também claramente expressa 
v.gr. em DLA III, 5, 13, p. 271-273: “(…) De facto, tudo aquilo que, mediante uma 
razão verdadeira, te ocorra que é melhor, tem por sabido que Deus o fez, como 
Criador de todos os bens (…). Pode existir, portanto, na natureza uma realidade 
que não tenhas pensado com a tua razão. Mas aquilo que pensas com uma razão 
verdadeira não pode não existir.” 

12 Monologion, Prologus: “(…) Quam ego saepe retractans nihil potui invenire me in 
ea dixisse, quod non catholicorum patrum et maxime beati Augustini scriptis 
cohaereat.” (S. Anselmi Cantuariensis Archepiscopi Opera omnia Vol.1, ed. F. S. 
Schmitt, Edinburgh 1946, p. 8). 

13 Monologion 9: “(...) Nullo namque pacto fieri potest aliquid rationabiliter ab ali-
quo nisi in facientis ratione praecedat aliquod rei faciendae quasi exemplum, sive 
aptius dicitur forma, vel similitude, aut regula. Pater itaque, quoniam priusquam 
fierent universa, erat in ratione summae naturae, quid aut qualia aut quomodo futu-
ra essent.” (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 24). 

14 Monologion 9: “(...) Quare cum ea quae facta sunt, clarum sit nihil fuisse ante-
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Entre os capítulo 10 e 13 do Monologion, Anselmo explica o modo 
de proceder das coisas a partir da razão divina, socorrendo-se da analogia 
com a produção da obra de arte, a qual é gerada no artista mediante uma 
locução ou palavra interior. À semelhança do que ocorre na produção de 
uma obra de arte, feita mediante a palavra que corresponde ao conheci-
mento racional da coisa, a forma das coisas, que precede, na razão de 
Deus, a criação efectiva das mesmas, é uma certa locução delas, proferida 
na própria razão divina15. Todavia, a locução divina difere infinitamente 
da locução humana. Essa diferença manifesta-se, em particular, nestes 
dois aspectos: por um lado, a locução divina é consubstancial ao princípio 
a partir do qual ela é pronunciada – o Verbo, Palavra ou Locução de Deus 
é a própria essência de Deus16 – e, por outro, ela é a causa única e primei-
ra de todas as coisas17. No que se refere à compreensão do modo como as 
coisas se relacionam com o verbo criador, Anselmo sublinha a dependên-
cia absoluta que todas as coisas feitas contraem com a palavra criadora: 
não é o verbo que se refere às coisas, mas as coisas que se referem a ele, 
como ao seu princípio de ser e de inteligibilidade. No capítulo 29 do Mo-
                                                                                                                        

quam fierent, quantum ad hoc quia non erant quid nunc sunt, nec erat quo fierent: 
non tamen nihil erant quantum ad rationem facientis, per quam et secundum quam 
fierent.” (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 24). Esta tese da subsistência das formas das 
coisas na natureza de Deus é comum também a Agostinho, bastando recordar a 
doutrina contida na emblemática q. 46, De ideis, em De diversis quaestionibus 83. 
O postulado da produção de todas as coisas na razão de Deus é necessário para 
afirmar, a um tempo, a condição racional de tudo o que existe e a inteligibilidade 
de todas as coisas. Em última instância, é esta presença de todas as coisas na razão 
divina que garante a verdade delas, permitindo a Anselmo identificar as noções de 
veritas e rectitudo.  

15 Para dar uma ideia do modo como as coisas foram produzidas por Deus em Deus, 
Anselmo recorre, no Monologion, tal como Agostinho fizera em De trinitate, à 
analogia com o que acontece na mens rationalis quando produz um verbo. A expo-
sição de Anselmo nos capítulos 10 a 13 daquela obra, recordam, parecendo con-
densá-las, as amplas explanações de Agostinho acerca da natureza do verbo men-
tal, enquanto enigma que permite vislumbrar o verbo de Deus, como se lê v. gr. 
em De trinitate XV, X, XVII-XII, XXI. Tal como Agostinho, também Anselmo 
conclui pela infinita dissemelhança entre a dicção do verbo interior na mente hu-
mana e a processão eterna do verbo na essência divina. Aquela primeira necessita 
de algo diferente dele para se formar no espírito e para se exprimir externamente, 
enquanto que este último é idêntico em essência à própria divindade e é a causa 
primeira e única do ser das coisas que profere. 

16 Monologion 12: “(…) quid magis necessarium videri potest quam hanc summae 
essentiae locutionem non esse aliud quam summam essentiam?” (Schmitt, Vol. 1, 
1946, p. 26). Depois de afirmar que a Palavra ou Verbo de Deus não é senão a su-
prema essência, Anselmo intercala uma consideração das propriedades da suma 
essência, retomando, no capítulo 29, a consideração da natureza Palavra Criadora.  

17 Monologion 11: “(…) Quapropter ea quae per illam creata sunt, omnino non sunt 
aliquid quod non sunt per illam; quae vero fiunt per istam, penitus non essent, nisi 
essent aliquid quod non sunt per ipsam”. (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 26).  
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nologion, depois de afirmar que o espírito supremo nada fez senão por si 
mesmo, e que tudo fez mediante a sua locução, Anselmo acrescenta que 
nada pode subsistir a não ser o espírito subsistente e a sua criatura. Mas a 
locução do espírito não se conta entre as coisas criadas. De facto, toda a 
coisa criada que subsiste foi feita por meio dela, mas ela não pôde fazer-
-se por si18. Obtém-se então uma distinção entre uma razão incriada, sub-
sistente per se e não feita a partir de si, e as coisas feitas por meio dela, 
subsistentes per aliud. Deste facto, resultam duas consequências, para o 
ser e a verdade das coisas feitas. Por um lado, o ser delas depende in fieri 
daquele que subsiste por si, e por outro, ao ser feito segundo a inteligên-
cia ou palavra desse mesmo espírito subsistente, a verdade do ser feito 
reside, não tanto na coisa feita, quanto nesse mesmo espírito fazedor. 
Anselmo afirma-o de modo claro no capítulo 34 do Monologion, ao dis-
tinguir a verdade das coisas na razão imutável e a essência mutável, in 
fieri, dessas mesmas coisas19.  

Estas duas teses anselmianas, expostas no Monologion, recuperam 
alguns elementos da doutrina augustiniana nomeadamente sobre a criação 
das coisas mediante uma locução do verbo eterno de Deus, por um lado, e 
sobre a presença das coisas nessa mesma razão imutável, na qual reside o 
ser verdadeiro delas, por outro. Estas teses que Anselmo explana e assu-
me no Monologion, são fundamentais para compreender aquelas desen-
volvidas no seu tratado De veritate, dado que nesta obra se supõem como 
um dado adquirido. 

Para Anselmo, as coisas estão presentes na essência divina sempre: 
antes de existirem no tempo, durante a sua existência e quando deixam 
de ser e se corrompem – semper in ipso sunt. Sendo assim, é necessário 
indagar sobre se há alguma diferença entre a forma como as coisas – bem 
como a verdade delas – estão na razão do verbo criador, e o modo como 
estão nas coisas criadas. Esta é precisamente a questão com a qual se 
inicia De veritate. De facto, se a verdade das coisas é o ser delas na forma 
divina, então torna-se necessário indagar se a verdade se diz da mesma 
forma da razão incriada e das coisas criadas por ela. Além disso, a verda-
de das coisas na palavra ou verbo incriado é a verdade fundamental do 

                                                      
18 Monologion 29: “Hanc uero spiritus eiusdem locutionem impossibile est inter creata 

contineri quoniam quidquid creatum subsistit per illam factum est, illa vero per se 
fieri non potuit. Nihil quippe per seipsum fieri potest, quia quidquid fit, posterius est 
eo per quid fit, et nihil est posterius seipso.” (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 47).  

19 Monologion 34: “Nam et antequam fierent, et cum iam facta sunt, et cum corrum-
puntur seu aliquo modo variantur: semper in ipso sunt, non quod sunt in seipsis 
sed quod est idem ipse. Etenim in seipsis sunt essentia mutabilis secundum immu-
tabilem rationem creata; in ipso vero sunt ipsa prima essentia et prima existendi 
veritas, cui prout magis utcumque illa similia sunt, ita verius et praestantius exis-
tunt.” (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 53-54).  
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seu ser e da sua essência. Ora, quando recebem o ser através da razão 
incriada, as coisas são configuradas em conformidade com essa verda-
de20. É este facto que instaura nelas aquilo que poderemos designar como 
uma estrutura ontológica de rectidão, um dever-ser, pois o seu ser rece-
bido, para ser verdadeiro, deve ser em conformidade com a razão incria-
da. Desta conformidade essencial nasce, derivada da verdade essencial e 
do ser das coisas feitas, a noção de rectitudo. É porque existe de facto 
uma diferença entre a verdade de uma coisa na inteligência criada e a 
verdade dela recebida numa forma mutável que se poderá falar da verda-
de como rectidão. Como Anselmo afirma, a verdade ou rectidão de uma 
coisa consiste no acordo dela com a finalidade para a qual ela foi feita.  

Por último, uma vez que nem todas as coisas são configuradas do 
mesmo modo – há uma inúmera variedade de formas –, a verdade das 
coisas instaura uma diferença de grau entre as próprias formas feitas: 
umas são mais verdadeiras do que outras, conforme a maior ou menor 
semelhança da forma delas com a daquele que as fez. Donde se conclui 
que as existências não são todas igualmente verdadeiras e dignas. Elas 
são mais e menos verdadeiras, mais e menos dignas, conforme são mais 
ou menos semelhantes à razão imutável que as configura e lhes dá o ser21. 

2. O ser como dever  

Como antes se afirmou, a emergência do dever a partir da configura-
ção das coisas na palavra ou verbo incriado é uma consequência da dou-
trina anselmiana acerca da verdade das coisas. De facto, quando as coisas 
passam de ser na razão eterna de Deus, a ser no tempo em que lhes com-
pete existir, emerge a concepção de um dever-ser. Esta pode considerar-
-se de dois modos. Por um lado, na medida em que recebem o ser de ou-

                                                      
20 A mesma concepção se encontra em Agostinho, v. gr. DLA III, 5, 13: “(...) Pois [a 

alma] não veria com o pensamento que tal realidade deveria ter sido feita, a não 
ser naquelas razões, nas quais todas as coisas foram feitas. Mas o que aí não existe, 
ninguém o pode ver com um conhecimento veraz, precisamente porque não é ver-
dadeiro” (DLA, p. 273). O conhecimento humano da verdade das coisas – a condi-
ção de possibilidade, para a razão humana, de emitir um juízo ou razão verdadeira 
– depende da adequação das coisas à razão divina, pois é esta que legitima e sus-
tenta a verdade de tudo o que é.  

21 Monologion 31: “(...) Sic quippe uerbum summae ueritatis, quod et ipsum est 
summa ueritas, nullum augmentum uel detrimentum sentiet secundum hoc quod 
magis uel minus creaturis sit simile; sed potius necesse erit omne quod creatum est 
tanto magis esse et tanto esse praestantius, quanto similius est illi quod summe est 
et summe magnum est. (...) Unde necesse est non idem verbum secundum rerum 
creatarum similitudinem magis vel minus esse verum, sed omnem creatam natu-
ram eo altiori gradu aessentiae dignitatisque consistere, quo magis illi propinquare 
videtur.” (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 49-50).  
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tro – na medida em que o ser delas não é per se, mas per aliud – elas 
contraem uma dívida para com aquele de quem recebem o ser. Esta dívi-
da é radical, incidindo não só sobre o modo de ser, mas sobre o próprio 
facto de ser: trata-se, de uma dívida ontológica. Por outro lado, a forma 
que as coisas feitas têm de saldar este débito contraído é realizarem o seu 
modo de ser em conformidade com aquela sua verdade fundamental, isto 
é, com aquilo que são na razão divina. Fá-lo-ão se, na sua existência ou 
forma de ser, realizarem a finalidade para a qual foram feitas. Deste mo-
do fica clara a identidade entre o ser das coisas, a verdade delas e o seu 
dever-ser. Este último realiza-se como rectidão quando cada coisa cum-
pre o fim que lhe foi determinado pelo seu fazedor.  

Esta doutrina da posse do ser como realidade recebida é recorrente 
na exposição de Anselmo ao longo de De veritate, e é essencial na sua 
argumentação não só acerca da verdade das coisas como também acerca 
da liberdade. Na realidade, é a doutrina do ser como débito que, nas dis-
cussões que ocorrem nos dois tratados que sucedem a De veritate, permi-
tirá lançar alguma luz sobre o mistério e a aparente contradição de uma 
liberdade que, estando totalmente na posse de cada um, nem é ilimitada, 
nem indiferenciada, exercendo-se em conformidade com o ser recebido.  

A doutrina que induz que o ser formado implica ter recebido o ser, é 
um lugar comum da metafísica criacionista de inspiração judaica-cristã, 
adquirindo rosto próprio de acordo com cada um dos autores que nela 
toma partido. Em Anselmo, ela assume características específicas medi-
ante a diferença estabelecida entre o ser per se e o ser per aliud. Ora, a 
mesma afirmação de que as coisas mutáveis, e por isso, formáveis, são 
per aliud encontra-se também no Livro II do De libero arbitrio de Agos-
tinho. A afirmação surge aí na sequência da argumentação que visa mos-
trar que todas as coisas foram feitas por Deus (a segunda proposição cuja 
demonstração, nessa obra, é considerada necessária para eximir que Deus 
seja a causa do mal). Agostinho afirma que todo o ser mutável, precisa-
mente porque, nesse processo, adquire outra forma, é necessariamente 
capaz de forma – formável. Isso significa que não tem de si a forma que 
possui, pois em última instância ele é apenas isso: formável, capaz de 
forma. Ora, se não tem forma por si, não pode dar a si mesmo aquilo que 
não tem. O seu ser é um ser recebido22.  

                                                      
22 DLA II, 17, 45-46, p. 227: “Com efeito, toda a realidade mutável é também neces-

sariamente formável. E tal como dizemos que é mutável aquilo que pode mudar, 
também chamarei formável àquilo que pode ser formado. Mas nenhuma realidade 
se pode formar a si própria, porque não pode dar a si própria aquilo que não tem, e 
seguramente é para que tenha forma que algo é formado. Por conseguinte, se uma 
realidade tem forma, não lhe é necessário receber aquilo que tem. Mas, se não tem 
forma, não pode receber de si mesma o que não tem. Portanto, nenhuma realidade 
se pode formar a si própria (...)”. 
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Mais adiante, já no Livro III deste mesmo Diálogo, esta doutrina do 
débito ontológico é reiterada e aplicada à concepção da liberdade. Assim, 
em De libero arbitrio III, 15, 42, lê-se:  

“Deus, criador de todas as naturezas, deve ser louvado em todas elas, 
já que é dele que têm o facto de ser naturezas. (...) Pergunto-te, portan-
to, se criticas com justiça aquilo que é como deve ser. Creio que não. 
Contudo, criticarias justamente o que não é como deveria ser. Nin-
guém deve aquilo que não recebeu. E quem contrai uma dívida, de 
quem se faz devedor a não ser daquele de quem recebeu o que deve? 
(...) Por conseguinte, as coisas realizam aquilo que receberam e é isso 
que devem restituir àquele a quem devem aquilo que são, na medida 
em que são”23.  

Este itinerário – da estrutura dos seres à concepção da liberdade, 
mediante a concepção do ser como dever – também se verifica em An-
selmo.  

Lê-se, com efeito, no capítulo 7 do seu De veritate (supondo, como se 
afirmou, a criação de todas as coisas na Verdade suprema que é per se): 

 
“Julgas que alguma vez, ou em algum lugar, algo seja que não seja na 
suprema verdade, e que não tenha recebido dela o que é, na medida 
em que é, ou que possa ser de um modo diferente daquilo que nela é?  
D. – Não se deve julgar.  
(...) 
M. – Bem. Diz-me ainda se algo deve ser de modo diferente ao que é 
na suprema verdade. 
D. – Não.  
M. – Por conseguinte, se todas as coisas são o que aí são, então são o 
que devem.” 

 
A partir desta dependência das coisas em relação à suprema verdade, 

na qual fica ancorado o que elas são e o que devem ser, Anselmo retirará 
as consequências da dependência ontológica: a significação recebeu sig-
nificar24, o fogo recebeu aquecer25, a vontade recebeu a justiça e a recti-
dão26. É a partir de um paradigma em que as formas são doadas que se 
entenderá a execução do ser recebido como um dever.  

Para Anselmo, como para Agostinho, o ser das coisas compreende-
-se numa relação de doação/recebimento, em razão da qual o próprio ser 
                                                      
23 DLA, p. 319. 
24 Cf. De veritate 2 
25 Cf. De veritate 5. 
26 Cf. De veritate 12.  
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das coisas implica o dever de ser de um determinado modo, isto é, a pos-
se de uma natureza determinada, que deve ser realizada em conformidade 
com o ser nela recebido. O cumprimento deste dever (o qual, em última 
instância, se identifica com a finalidade para a qual o seu fazedor projec-
tou aquela natureza) realiza-se de modo necessário, se a natureza em 
causa não está dotada de razão. Tal natureza cumpre a sua verdade e rea-
liza a sua rectidão de modo natural, sem intervenção de uma vontade livre 
que lhe seja própria.  

É o que sucede, nos exemplos dados por Anselmo, com o fogo, 
quando aquece, ou com a linha, quando se diz que é recta, ou mesmo com 
a significação, quando significa pelo próprio facto de enunciar algo. Estas 
realidades – de ordem física, geométrica ou linguística – realizam a sua 
verdade e rectidão pelo facto de serem o que são: cumprem de modo na-
tural, ou necessário, o seu modo de ser. Realizam o seu dever só pelo 
facto de existirem como tais. Por esse facto, não são dignas de censura, 
mas apenas de louvor, dado que fazem sempre o que devem. Nelas, o ser 
e o dever coincidem necessariamente. Mas há outras naturezas que po-
dem, ou não, querer a rectidão do seu ser recebido. Se a querem, a recti-
dão transforma-se em justiça, como explicará Anselmo. Se não a querem, 
serão injustas e dignas de condenação. E serão condenáveis e injustas não 
pelo facto de existirem, que é bom em virtude da bondade suprema do 
fazedor, mas pelo resultado do seu livre arbítrio.  

3. Verdade e Justiça: a livre assunção do ser recebido. 

Se Anselmo afirma que a rectidão de uma coisa, ou a sua verdade, é 
a realização, nela, do fim para o qual foi criada, uma vez que os fins de 
cada coisa divergem segundo o modo de ser dela, é evidente que nem 
todas o alcançarão da mesma forma. Assim, se as realidades naturais 
realizam o seu fim de modo necessário, no caso das naturezas que podem 
conhecer o seu próprio modo de ser e, por conseguinte, a finalidade para 
a qual foram feitas – o que apenas sucede nas naturezas racionais – elas 
podem cumprir o seu fim, realizando o seu modo de ser, ou deixar de o 
cumprir, não o realizando.  

Ora, é este horizonte de racionalidade, a que está conexo o exercício 
da vontade, que dá lugar à definição de justiça encontrada por Anselmo 
no capítulo 12 de De veritate: A justiça é a rectidão da vontade conser-
vada por si mesma. A definição apresenta-se como um corolário da defi-
nição de verdade dada no capítulo 11 – a verdade é a rectidão perceptível 
só pela mente. A noção de justiça acrescenta a esta definição a interven-
ção da vontade. Com efeito, não basta conhecer a rectidão inteligível para 
que, no caso das naturezas dotadas de razão, se realize a sua verdade, isto 
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é, para que façam o que devem, conformando-se assim com o que são na 
razão divina. O facto de conhecerem essa rectidão é condição suficiente 
da realização da forma do seu ser racional em conformidade com a sua 
verdade essencial. Porém, para que a rectidão conhecida se concretize na 
sua forma – para que o seu ser seja conforme ao dever – é necessário que 
a natureza racional queira voluntariamente a rectidão contemplada só 
com a mente, e que não a queira por nenhum outro fim ou motivo que 
não seja ela mesma. O nível de exigência de esta realização da rectidão é 
colocado por Anselmo num patamar assaz elevado. Mesmo que conheça 
a rectidão, mesmo que actue em conformidade com ela, a natureza racio-
nal só é justa quando a sua vontade quer a rectidão e adere a ela como um 
bem em si mesma: a rectidão deve ser querida per se, não per aliud 27.  

A noção de justiça que Anselmo exige em De veritate como perfei-
ção da natureza racional, assim como a noção de verdade nela implicada, 
correspondem, de algum modo, à pura forma da justiça e da verdade, 
assumida na vontade. A rectidão perceptível só pela mente e querida por 
si mesma pela vontade é, afinal, a verdade das criaturas racionais, ou seja, 
a realização da perfeição que lhes é própria, de acordo com a forma ou 
regra delas que reside na inteligência divina. A realização efectiva desta 
perfeição faz intervir as potências específicas das criaturas racionais, que 
são a inteligência e a vontade. Realizá-las deste modo – conservar a rec-
tidão contemplada pela mente, na vontade, não por outro motivo a não 
ser pela própria rectidão – é alcançar o estado pleno de perfeição da 
criatura racional.  

Se uma tal noção de verdade e de justiça não se encontra delineada 
deste modo na obra de Agostinho, no entanto uma vez mais é possível 
detectar afinidades entre ambos os autores, no que se refere quer à deter-
minação do que é a perfeição ou finalidade própria da natureza racional – 
e, concretamente, da natureza humana –, quer na análise que um e outro 
fazem da vontade humana e da angélica em exercício. Retirando as con-
sequências desta concepção de justiça, Anselmo levará a cabo a análise 
do acto voluntário do homem e do anjo nos dois tratados que se seguem 
ao De veritate, a saber, De libertate arbitrii e De casu diaboli. Na expo-
sição anselmiana, uma vez mais é possível encontrar afinidades com a 
doutrina de Agostinho acerca do livre arbítrio, tal como o Hiponense a 
expõe v. gr. no Livro III do De libero arbitrio28. 

                                                      
27 De veritate 12: “M. – Portanto, a rectidão que torna louvável aquele que a possui 

não está senão na natureza racional, que é a única que percebe a rectidão de que 
falamos. D. – É o que se segue. M. – Portanto, visto que toda a justiça é rectidão, a 
justiça que torna digno de louvor aquele que a conserva está apenas nas naturezas 
racionais.” 

28 Ver em particular DLA III, 16, 45 – 18-52, p. 323-335. 
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Em De veritate, Anselmo coloca diante da mente humana o ideal que 
esta deve alcançar. Conservar a rectidão da vontade por si mesma, isto é, 
sem mistura de nenhum outro objectivo ou finalidade que não seja a voli-
ção da própria vontade recta: essa é a perfeição do homem, a verdade da 
sua essência, a conformidade da sua forma com aquilo que ele é na inteli-
gência criadora. Se o fizer, nele realizar-se-á a justiça, que mais não é do 
que a realização daquela rectidão. Seguidamente, em De libertate arbitrii 
analisa a vontade humana em exercício, quer dizer, o modo como o poder 
de escolha, devendo conservar a rectidão, o faz, ou não o faz, e porquê.  

Colocando em paralelo as doutrinas de Anselmo e de Agostinho 
acerca do livre arbítrio, é possível identificar alguns elementos de con-
vergência. Agostinho define o livre arbítrio como um poder que se dirige 
ao máximo bem conhecido, a saber, aos bens que a verdade mostra, em 
cada acto cognitivo, como sendo os melhores numa dada hierarquia. A 
liberdade exerce-se na escolha actual do melhor dos bens contemplados 
nessa verdade interior da mente. Por seu turno, Anselmo definirá a liber-
dade de escolha como o poder de conservar a rectidão da vontade pela 
própria rectidão – o poder de ser justo – pondo em evidência o aspecto 
positivo de uma capacidade de conservar o bem, do que aquele, defecti-
vo, em que consiste o poder de o perder. Para Anselmo, o poder de esco-
lher existe em função da liberdade e é esta a sua finalidade. Enquanto 
adesão da vontade à rectidão, a liberdade é justiça. Agostinho afirma 
claramente que a vontade tende para a verdade e para a máxima expres-
são de bem, mas evidencia que o livre arbítrio integra o poder de escolher 
bens contrários à ordem contemplada na verdade interior da mente. Con-
tudo, a doutrina de ambos sobre a natureza da vontade é, no essencial – e 
no que se refere às obras de ambos os autores aqui colocadas em confron-
to – muito semelhante, encontrando-se a divergência mais na linguagem 
utilizada e nos itinerários da razão trilhados por ambos29. Agostinho valo-
riza a experiência pessoal e a natureza da subjectividade, enquanto An-
selmo atende preferencialmente à coerência interna da linguagem e à 
dedução lógica das proposições a partir das definições dadas.  
                                                      
29 Um dos aspectos em que coincidem é o facto de Anselmo, na tentativa de compre-

ender esse movimento da vontade que a leva a não agir pela liberdade, identificar 
exactamente a mesma origem que Agostinho havia encontrado: o nada. Agostinho 
escreve em DLA II, 20, 54, p. 24: “Porém, talvez tu ainda perguntes qual a origem 
deste movimento (…). Com efeito, se este movimento – isto é, a aversão da vonta-
de ao Senhor Deus – sem sombra de dúvida é pecado, porventura poderemos dizer 
que Deus é autor do pecado? (…) Qual será então a sua origem? (…) se te respon-
der que não sei talvez te entristeças. No entanto, ter-te-ei respondido com a verda-
de. Com efeito, não se pode saber aquilo que nada é”; Anselmo afirma em De casu 
diaboli 27: “(…) Portanto, pergunto de onde veio o primeiro mal, que se chama 
injustiça ou pecado, no anjo que tinha sido feito justo. M. – Diz-me tu de onde 
veio o nada em algo. D. – O nada não vem, nem vai. M. – Então, por que pergun-
tas de onde veio a injustiça, que nada é?” (V. também capítulos 9 e 10). 
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Há de facto, algumas convergências nas teses de Anselmo e Agosti-
nho acerca da a natureza do ser, do conhecer e do agir humanos, que fun-
damentam a concepção de verdade e de liberdade que ambos possuem. 
Entre os aspectos onde tal afinidade se constata, destaca-se, pela sua rele-
vância na constituição de uma mundividência na qual os domínios do ser 
e do dever são indissociáveis, a afirmação da estrutura valorativa do juízo 
humano. Um corolário desta tese é a concepção da realidade como dis-
posta de modo diferenciado e hierarquizado, isto é, a afirmação da dife-
rença ontológica e da graduação dos seres segundo uma estrutura de mai-
or ou menor dignidade.  

No que se refere ao primeiro aspecto, Agostinho, no Livro II de De 
libero arbitrio, para fundamentar a presença de juízos cujo conteúdo é 
puramente inteligível – tais que os enunciados de carácter matemático ou 
as regras das virtudes – mostra que a razão humana tem impressas noções 
imutáveis. Estas, por sua vez, são conhecidas mediante a acção de uma 
noção suprema, que é a própria verdade, sendo esta a noção mais exce-
lente que a mente humana pode alcançar. A natureza da razão humana 
obedece, por conseguinte, a uma estrutura relacional. Ela exerce-se na 
relação entre a contingência própria da mente, e a verdade, princípio su-
premo e eterno. Sendo assim, o juízo humano opera-se mediante a relação 
entre dois termos que, pertencendo a degraus ontológicos diferentes, di-
vergem essencialmente na ordem do ser: a razão e a verdade. Daí que a 
estrutura elementar do juízo humano seja fundamentalmente axiológica. 
Ela exerce-se sob forma de um juízo de valor, cuja forma corresponde à 
proposição “a é melhor do que b”30. Ora, tal facto faz que a razão conheça 
sempre a realidade de forma diferenciada, isto é, ordenada segundo um 
maior ou menor grau de perfeição.  

Esta mesma tese sobre a natureza humana e a especificidade da sua 
estrutura cognitiva, bem como o mesmo corolário acerca da estrutura 
hierarquizada do real, encontram-se também em Anselmo. Com efeito, no 
capítulo 67 do Monologion, recupera a concepção que Agostinho desen-
volvera em De trinitate, segundo a qual a mente humana é imagem da 
trindade divina. Esse facto verifica-se pela presença, nela, das três facul-
dades – memória, inteligência e vontade. 

“Portanto, pode dizer-se de modo absolutamente conveniente que a 
mente humana é para si mesma um espelho, no qual se reflecte por as-

                                                      
30 Cf. DLA II, 12, 34, p. 209. As regras e luzes das virtudes pertencem ao conhecimento 

da noção impressa de sabedoria. Tais normas para o raciocínio humano são aplica-
ções práticas do conhecimento da verdade e pertencem ao conhecimento derivado da 
noção impressa de sabedoria. Por meio desta, a mente vê não só como é, mas como 
deve ser. De igual modo, é na luz da verdade que julga acerca dos corpos, afirmando: 
“é menos branco do que deveria ser” ou “menos quadrado”; ou do espírito, quando 
afirma: “é menos capaz do que deveria ser”, ou menos brando, ou menos forte. 
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sim dizer a imagem daquilo que não é capaz de ver face a face. De 
facto, se apenas a mente, de entre todas as realidades que foram feitas, 
pode ter memória de si, compreender-se e amar-se, não vejo por que 
razão se há-de negar que nela esteja a verdadeira imagem daquela es-
sência a qual, pela memória, a inteligência e o amor de si, consiste 
numa inefável trindade.”31 

No capítulo 68, retira as consequências desta doutrina, no que se re-
fere à determinação da finalidade da natureza humana. Ao fazê-lo, insiste 
na doutrina do débito ontológico e aplica-a à natureza humana para escla-
recer a finalidade dela. Este passo é imprescindível para entender o que 
significa, para o homem, a realização da sua verdade essencial. Escreve 
Anselmo: 

“A criatura racional (...) não deve ao criador somente a existência. Pe-
lo facto de saber que nada mais eminente pode fazer do que recordar-
-se, entender e amar o supremo bem, manifesta que nada mais deve 
querer de modo tão eminente.”32 

Em coerência com esta afirmação, o Abade de Bec virá a definir, em 
De libertate arbitrii, a finalidade da vontade humana como o poder de 
querer o supremo bem. Tal como Agostinho mostrara no Livro II de De 
libero arbitrio, Anselmo prossegue, ainda no Monologion, afirmando que 
a estrutura do juízo humano é valorativa-comparativa, axiológica pela sua 
própria natureza. Depois de afirmar que a perfeição da vontade humana 
está na posse do bem supremo – “Quem negará que as coisas melhores 
em seu poder devem encontrar-se principalmente na sua vontade?”33 – 
passa de imediato a explicar o motivo porque assim é:  

“(...) para a natureza racional, o ser racional não é senão o poder de 
discernir o justo do não justo, o verdadeiro do não verdadeiro, o bom 
do não bom, o bem maior do bem menor”34. 

                                                      
31 Monologion 67: “Aptissime igitur ipsa sibimet esse uelut “speculum” dici potest, 

in quo speculetur ut ita dicam imaginem eius, quam “facie ad faciem” uidere ne-
quit. Nam si mens ipsa sola ex omnibus quae facta sunt, sui memor et intelligens et 
amans esse potest: non uideo cur negetur esse in illa uera imago illius essentiae, 
quae per sui memoriam et intelligentiam et amorem in trinitate ineffabili consistit.” 
(Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 77-78). 

32 Monologion 68: “Etenim praeter hoc quia creanti se debet hoc ipsum quod est: 
hinc quoque quia nil tam praecipuum posse quam reminisci et intelligere et amare 
summum bonum cognoscitur, nimirum nihil tam praecipue debere uelle conuin-
citur” (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 78). 

33 Monologion 68: “Quis enim neget quaecumque meliora sunt in potestate, ea magis 
esse debere in uoluntate?” (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 78). 

34 Monologion 68: “Denique rationali naturae non est aliud esse rationalem, quam 
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Este modo de conceber a natureza racional é essencial na proposta 
anselmiana sobre a natureza da liberdade e da verdade. De facto, é este o 
fundamento e a condição de possibilidade da definição de justiça dada 
por Anselmo no capítulo 12 de De veritate. Aí afirma que, uma vez co-
nhecida a rectidão pela natureza racional – quer dizer, uma vez reconhe-
cida por ela a finalidade da sua essência, o “para quê” foi feita, o seu 
dever-ser –, a vontade deve querer esse dever, livremente e enquanto fim 
em si mesmo. Ao fazê-lo, possui a justiça35. Só assim se pode entender a 
definição de justiça dada por Anselmo: “a rectidão da vontade, conserva-
da por si mesma.”36 

Conclusão: 

A análise comparativa entre algumas doutrinas sobre a verdade e a 
liberdade presentes no De libero arbitrio de Agostinho e no De veritate 
de Anselmo, evidencia o carácter eminentemente prático que estes auto-
res conferem à verdade, assim como o alcance ontológico que, em ambas 
mundividências, é atribuído a desta noção. A verdade é uma propriedade 
que afecta a estrutura dos entes e, no caso do ser humano, configura e 
interfere efectivamente nas suas decisões. Ambos os autores consideram 
a noção de verdade a partir de uma relação da forma das coisas a um 
Princípio Supremo de Ser. Desde esta perspectiva, a verdade é o princípio 
que confere inteligibilidade aos seres, ao mesmo tempo que os inclui 
numa hierarquia ontológica. Uma vez inseridos nela, a maior ou menor 
perfeição dos seres é determinada pela sua maior ou menor proximidade 
com a forma suprema, verbo, palavra, ou inteligência divina.  

Esta estrutura relacional, a partir da qual Agostinho e Anselmo con-
cebem a verdade, permite-lhes afirmar que a verdade é uma propriedade 
ou noção comum ao Princípio Supremo de Realidade, isto é, a Deus, e a 
todas as realidades que dele dependem. Um tal modo de posicionar o 
problema da verdade abre caminho à consideração da verdade como pro-
priedade transcendental dos entes, como fará, por exemplo, Tomás de 
Aquino, já no século XIII37. 

                                                                                                                        
posse discernere iustum a non iusto, verum a non vero, bonum a non bono, magis 
bonum a minus bono.” (Schmitt, Vol. 1, 1946, p. 79).  

35 Cf. De veritate 12. 
36 Cf. De veritate 12. 
37 Na Suma Teológica, Parte I, questão 16, artigo 1, Tomás de Aquino discute se a 

verdade está apenas no intelecto. Afirmando que a verdade está principalmente no 
intelecto e secundariamente nas coisas, admite que a verdade se diz de vários mo-
dos. Para os elucidar, socorre-se de algumas autoridades, entre as quais Agostinho 
e Anselmo. No que à verdade do intelecto diz respeito, considerando-as comple-
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Este modo de conceber a verdade, ao afectar a estrutura íntima dos 
seres precisamente no modo de os configurar, ou atribuir forma, faz que a 
verdade das formas criadas seja entendida como uma tarefa, como um 
dever a realizar. Esta é outra conclusão digna de nota que decorre de uma 
tal consideração da verdade, ou seja, a sua direcção para a acção, a qual 
lhe confere um carácter eminentemente prático, implicando, no caso da 
criatura racional, a intervenção da livre escolha. Com efeito, estes autores 
possuíam uma visão unitária do ser humano, na qual a estrutura ontológi-
ca, a percepção da verdade e a prática do bem confluem numa arquitectu-
ra única, realizando uma mesma forma de ser, a humana.  

Desde uma tal perspectiva, a verdade das formas criadas, tendo sido 
recebida, não é algo acabado e perfeito, mas algo a perfazer. Trata-se de 
uma realidade que tende para uma finalidade determinada, a qual se cons-
trói mediante o agir. No caso da forma humana, a conquista ou constru-
ção do seu ser verdadeiro – da sua rectidão ou justiça, em linguagem 
anselmiana – implica o conhecimento (ou reconhecimento) da própria 
natureza e da finalidade dela, e a assunção livre dessa mesma forma as-
sim configurada. Deste modo, na própria noção de verdade, vai implicado 
um dever de agir e uma determinação do próprio agir na direcção da má-
xima expressão de bem. 

Esta é, de facto, uma conclusão plena de sentido nestas propostas de 
compreensão do ser humano e do seu agir em liberdade. Para estes auto-
res, a noção de verdade não se confina apenas, nem principalmente, aos 
domínios lógico e gnosiológico, mas articula de modo indissociável, na 
constituição da forma das criaturas racionais o ser, o conhecimento da 
natureza do próprio modo de ser, e a realização livre do projecto que ele 
próprio encerra. Este modo de conceber o ser humano como uma nature-
za na qual se conjugam o ser, o conhecer e o querer (dever-ser) terá re-
percussões nos desenvolvimentos ulteriores de uma ética das virtudes que 
a escolástica medieval virá a desenvolver.  

 

RESUMO 

O presente artigo é parte do resultado da investigação de um programa de 
pós doutoramento e pretende confrontar algumas doutrinas de Agostinho de 
Hipona sobre os conceitos de livre arbítrio e de verdade, desenvolvidas no De 
libero arbitrio, e aquelas expostas por Anselmo de Canterbury, sobre as mesmas 
noções, nos Três Tratados sobre a Sagrada Escritura – De veritate, De libertate 
arbitrii e De casu Diaboli.  

                                                                                                                        
mentares, transcreve as definições de Agostinho, em De vera religione – veritas 
est summa similitudo principii, quae sine ulla dissimilitudine est – e de Anselmo, 
em De veritate: veritas est rectitudo sola mente perceptibilis. 
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Ao indagar os fundamentos teóricos da definição anselmiana de veritas 
como rectitudo, verificam-se algumas conexões entre os postulados da noção de 
Anselmo sobre a verdade e aqueles estabelecidos por Agostinho para a mesma 
noção. Neste artigo, evidenciam-se três pontos de convergência entre as doutri-
nas de ambos os autores: 1. o fundamento do conceito de coisas verdadeiras 
num Princípio de Ser que é racional, eterno e subsistente per se. 2. a noção de 
dever-ser (débito ontológico) fundamentada no facto de as coisas receberem o 
ser e a verdade daquele Princípio. 3. a concepção segundo a qual todos os seres 
se realizam executando o seu fim específico. Ao fazê-lo, a verdade deles realiza-
-se como rectitudo. Dado que os seres racionais podem reconhecer o seu próprio 
fim, realizam-no mediante livre escolha. Quando esta espécie de seres escolhe o 
seu fim de acordo com aquilo que é a sua verdade essencial, a verdade deles 
torna-se não apenas rectitudo, mas iustitia. 

Como principais conclusões, sublinham-se dois princípios defendidos por 
Agostinho e Anselmo: a convergência entre ser e dever, e o princípio segundo o 
qual todo o raciocínio humano é essencialmente axiológico, dado que se baseia 
na diferença entre a razão e a Verdade.  

 

ABSTRACT 

As part of the results of my post doctoral research program, this paper 
compares some doctrines on the Augustinian concepts of free will and truth, 
developed on De libero arbitrio, and those on the same notions, exposed by 
Anselm of Canterbury, on the Three Treatises on Holy Scripture – De veritate, 
De libertate arbitrii and De casu Diaboli.  

Looking for the theoretical foundations of Anselm’s definition of veritas as 
rectitudo, we’ve found some connections between the postulates of Anselm’s 
notion of veritas and those analysed by Augustine for the same notion.  

Three points of convergence between both authors are pointed out in this 
paper: 1. the foundation of the concept of things being truth in a Principle of 
Being, which is rational, eternal and per se subsistent. 2. the idea of being-as-
-duty (an ontological duty), which is grounded on the fact that things received 
being and truth from that Principle. 3. the idea that all beings may accomplish 
themselves carrying out their specific end. Doing that, their truth will be 
achieved as rectitudo. As rational beings can recognize their own end, they 
perform it using their free will. When this particular kind of beings chooses their 
own end according to what is their essential truth, truth becomes not only 
rectitudo but justice.  

Two important principles that both, Anselm and Augustine, defend, are 
underlined as two main conclusions of this paper: the crucial convergence 
between being and duty, and the principle that human judgment is basically 
axiological, because it is supported by the difference between reason and truth.  

 
 
 
 


