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RESUMO A ideologia da Igreja-Estado concebe-se na AntigOidade tardia, mas 
e na Alta Idade Media que toma forma definitiva. A nogao de servigo que a 
teologia politica consagra, incorpora a instituigao real a Igreja e atribui fungao 
religiosa ao poder secular. 0 sistema carolingio sera a expressao acabada da 
universalidade do imperio espiritual da Igreja. 

A Ideologia da Igreja -Estado 

Parto da seguinte afirmagao de Paola Maria Arcari: "Corn a queda definitiva 
de Roma, a ideologia da Igreja-Estado tornou-se a Onica esperanga ate mesmo 
para os romano-italicos, mais sensiveis aos valores civis e politicos: para se 
consolarem da perda do Imperio eles tinham necessidade de acreditar que o 
momento histOrico do Estado estivesse superado e Roma tivesse de ressurgir 
sob nova forma" (Arcari, 1969, p. 672). Corn efeito, ja. no ultimo seculo do Imperio 
buscavam-se os fundamentos te6ricos de urn Imperio Romano-Cristao. 

Note-se que ap6s Teodosio — salvo apenas durante o curto reinado de 
Majoriano —o Imperio mergulha em verdadeira crise de autoridade pOblica. Por 
seu turno, o desaparecimento do Estado no Ocidente deixa os antigos territarios 
romanos a merce dos barbaros. Herdeira da auctoritas de Roma, e agente de 
ligagao entre o mundo antigo e a Idade Media, a Igreja ira ocupar, progressiva- 
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mente, o espago do poder imperial. Momento particularmente importante do 
processo e o da cristianizagao e sacralizagao do poder temporal, que se estende 
do seculo VI ao X. A tarefa de evangelizagao e de civilizagao esta implicita no 
mito do imperio religioso, e e concluida pelo papado entre os seculos VI e VIII. 
A conquista religiosa representa importante papel no estabelecimento de urn 
Imperio Cristao. A evangelizagdo da Europa é empresa dificil: a sociedade da 
Alta Idade Media é profundamente paga. As relacCies corn o poder politico, outro 
desafio: nao e facil determinar a linha de demarcagao entre os dois oficios. Na 
verdade, as relagbes harmoniosas entre a Igreja e o Estado dependem do 
reconhecimento reciproco das prerrogativas de cada urn. Algumas razbes de 
ordem pratica, entretanto, impedem a separagao absoluta dos poderes: o alto 
conceito da monarquia sagrada e, particularmente no Ocidente, a perda da 
nogao romana de soberania publica e a progressiva penetragao do espiritual na 
esfera do Estado, posto a servigo da lgreja (Folz, 1953, p. 17). 

Realmente, a posigao da lgreja encerra uma contradigao: é que, ao preten-
der tornar-se Estado, deseja ser urn instituto humano mas corn objetivos trans-
cendentais. Diante das ameagas que sofre no Ocidente, a Igreja procura o apoio 
de Bizancio. Mas entre a Igreja e o Estado imperial existira sempre uma 
desconfianga oriunda daquilo que P. M. Arcari chamou, corn muita graga, 
"I'incontro di una religione troppo giovani con uno stato troppo vecchio" (Arcari, 
1968, p. 53). 

0 desaparecimento definitivo do Imperio no Ocidente, repita-se, permite 
que a Igreja passe a ocupar o espago do poder imperial. Corn efeito, a ideologia 
da Igreja-Estado compreende diversas fases e se esboga a partir da tomada de 
Roma pelos germanos. 

A 'dela de imperio espiritual concebe-se na AntigOidade tardia, mas e na 
Alta Idade Media que toma forma definitiva. Insere-se na experiencia politica da 
Igreja. Registre-se que desde os primeiros seculos os cristaos vinham absorven-
do os valores e as fungbes do Estado. Buscavam-se, desde entao, os fundamen-
tos de um Imperio Cristao. A realizagao de uma Igreja-Estado, nota Arcari, 
compreende tits fases significativas: o Estado cenobitic°, a experiencia epis-
copal e o Imperio religioso. A primeira fase é o da comunidade religiosa, a vida 
associada. E o period° da fundagao dos mosteiros ocidentais. 0 mais celebre 
deve sua criagao a Sao Bento, em Montecasino (528), perto de Napolis. Ja em 
pleno Estado cenobitic° Cassiodoro profetizava a impotencia da autoridade civil. 
Vale observar que o projeto de evangelizagao do Ocidente de Greg6rio Magno 
constitui o primeiro ensaio de unidade religiosa da Europa e de unificagao em 
torno da Igreja de Roma. A conquista religiosa pela evangelizagao representa o 
passo mais seguro para o estabelecimento de urn Imperio Cristao. 

A segunda fase da Igreja-Estado é a episcopal, que assinala a agao dos 
bispos na vida religiosa e politica do Ocidente. Recorde-se, aqui, o papel de 
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Isidoro de Sevilha na Espanha VisigOtica. A Ultima fase verifica-se corn o 
estabelecimento do Estado Pontificio, de que falaremos adiante. Trataremos aqui 
da fundamentagao te6rica de urn Imperio Cristao, corn base na doutrina politica 
elaborada por Gregbrio Magno e pelo seu discipulo Isidoro de Sevilha, bem 
como da criagao do Imperio Carolingio, que encarna a ideologia da Igreja-Esta-
do. 

0 pontificado de Gregorio Magno (590-604) decorre ern momento de 
enormes transformagOes e extrema complexidade. Tendo sido prefeito de Roma 
e nuncio apostalico ern Bizancio, o papa possuia grande experiencia adminis-
trativa e diplomatica, que soube utilizar na energica direcao da vida religiosa e 
na vigorosa atividade politica que exerceu. GregOrio envolve-se na penosa tarefa 
de reconstrucao do Ocidente devastado pelas invasoes germanicas. De origem 
aristocratica, e por isso mesmo sUclito fiel do imperador, o papa acredita que o 
Imperio permanece como o modelo acabado do universalismo cristao. Identifi-
cado, entretanto, corn o seu tempo, e impelido para as monarquias que se 
formam na Europa, de cujos monarcas se torna o dirigente espiritual. 0 grande 
merit° de Gregorio Magno reside exatamente ern haver percebido que o cami-
nho da Igreja e o do Ocidente. Dito de outra maneira: tern lucidez para sentir que 
a emancipagdo da S6 Romana deve ser buscada na Europa ocidental e na 
Europa central. Ja se escreveu, corn absoluta razao, ser ele urn dos "fundadores 
da Idade Media". Ora, decepcionado corn o Imperio, em virtude do choque corn 
Mauricio, imperador de Bizancio (582-602), procura apoio dos reis para realizar 
sua tarefa de evangelizacao da Europa. 

Ancorado nas Sagradas Escrituras, e tendo por mestre Santo Agostinho, 
Gregbrio Magno abre urn novo caminho no terreno das ideias politicas, ao 
edificar teoria sobre a realeza crista. 1  Na verdade, antes dele a doutrina politica 
estava "implicita", presa a realidade que aparecia aos olhos dos observadores. 
Gregorio, ao contrario, propbe uma abordagem tebrica da origem e do fim do 
poder (Reydellet, 1981, p. 462). No entendimento do papa, a autoridade religiosa 
reveste-se das mesmas caracteristicas da autoridade leiga. Carrega as mesmas 
inquietagbes (Reg I, 24). Observe-se que a nova ideologia defende a absorgao 
dos valores e da fungdo do Estado pela Igreja. 

GregOrio 6 urn romano tipico, inteiramente convencido de que o Imperio 
permanece como a expressao politica ideal do universalismo cristao. Mas nao 
pode escapar a dura realidade de seu tempo. GregOrio ve os lombardos as 
portas de Roma e nao conta com o auxilio de Bizancio, impotente para socorrO-
lo. Na verdade, seu interesse pelas realezas ocidentais inscreve-se no doloroso 

1 Sobre o principe cristao, cf. RIBEIRO, Daniel Valle. A realeza crista em Greg6rio Magno. Varia Historia, 
Departamento de Historia, FAFICH-UFMG, Belo Horizonte, n. 12, p. 5-13, dez. 1993. 
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conflito corn o imperador Mauricio e no seu desencanto corn o Imperio. 2  Desse 
modo, o interesse de GregOrio pelos reinos do Ocidente nao resulta de simpatia, 
reflete as circunstancias. A monarquia aparece em torno dele como a Unica 
forma de governo existente. De fato, o bispo de Roma nao tern escolha: 
"monarquista por necessidade" (M. Reydellet). GregOrio Magno eleva-se acima 
das contingencies hist6ricas e tenta agrupar os novos reinos em torno de sua 
doutrina. 

A exegese pratica de GregOrio transparece na sua teoria da realeza crista. 
A preocupageo do pontifice e justamente evitar a disperse° e o isolamento 
politicos decorrentes do estabelecimento dos barbaros no Ocidente. Para tanto, 
torna-se imperativo gerar uma ligagao estreita em torno de urn polo Onico, a 
saber, a Igreja. GregOrio nao ye outro meio de alcangar esse objetivo sena° 
reafirmar as prerrogativas do papa, lem bra M. Pacaut (Pacaut, 1989, p. 27). 

Ligado sentimentalmente ao sistema politico romano, GregOrio vota parti-
cular estima ao Imperio, que julga universal por sua natureza e vocagao. 
Designa-o christianissimum Imperium (Ep V, 37, I), ou christianissima Respublica 
(Ep VI, 61, I). Em seu pensamento, a universalidade e atributo da Igreja. Dai 
existirem dois principios de universalidade — a Igreja e o imperador. Embora se 
confundam, constituem campos distintos que se completam para a plena 
realizagao de urn objetivo comum, isto é, o de empreender o projeto divino da 
salvage°. Dessa maneira, cabe ao papa conduzir o rebanho e ao imperador 
assegurar a paz a Igreja para que "o reino terrestre esteja a servigo do reino dos 
cOus" (terrestre regnum coelesti regno famuletur) (Registrum III, 61). Esse 
papel tutelar do imperador sobre o cristianismo é, segundo H.-X. Arquilliere, "a 
concepgao ministerial do Imperio cristao" (Arquilliere, 1956, p. 124). 

A crenga do papa na superioridade do regime imperial manifesta-se em 
duas oportunidades, quando ele salienta o contraste entre o "imperador, senhor 
de [homens] livres", e os "reis das names, senhores de escravos" —"imperator 
dominus liberorum" e "reges gentium domini servorum" (Ep XI, 4 — censura 
ao ex-consul LeOncio; e Ep XI II, 34 — carta a Focas, imperador de Bizencio). 
Aos olhos do pontifice, pois, o Imperio aparece como forma moral superior aos 
reinos que se constituem no Ocidente. A esses diferentes reinos, segundo a 
optica do papa, opbe-se o Imperio, fundado no direito. 

Dominado pela realidade que o cerca, GregOrio busca outra justificativa do 
poder, oferece uma imagem nova da sociedade politica. 0 Imperio, caso 
subsista, sera oriundo de uma necessidade do mundo. 0 papa' da nova dimen- 

2 Acerca da acao de GregOrio Magno diante da ameaga lombarda, cf. BERTOLINI, Ottorino. Roma di fronte 
a Bisanzio e ai Longobardi. Bologna: Licinio Cappelli Editore, 1941. p. 231 ss. Sobre as razoes do conflito 
entre GregOrio e Mauricio, cf. OSTROGORSKY, Georges. Histoire de e'Etat byzantin. Paris: Payot, 1956. 
p. 110-11. 
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sao a realeza, revestindo o poder temporal de certo grau de sacralidade. Ao 
mesmo tempo em que exerce uma autoridade temporal que the é concedida por 
Deus, o rei tem a missao de conduzir os homens a salvagao, ou seja, ao reino 
eterno. 0 soberano participa da realeza divina de que ele é o reflexo. A 
perspectiva gregoriana é a do rex ideal, fundado na moral. Nessa realeza 
terrena, preparagao para a realeza divina, todos sao convidados, ninguern esta 
excluido — imperator ou reges gentium. 0 papa renova a tradigao patristica e 
apresenta uma teoria sobre a origem e o fim do poder. 

Ao interpretar o pensamento politico de Gregorio Magno, P. M. Arcari 
exagera quando faz dele um apbstolo da teocracia, que despreza as autoridades 
civis e sonha com um "Stato nuovo, non nato, come gli Stati pagani, dalla 
divisione del lavoro, ma dalla unita della fede: eccolo erigire la Chiesa come 
Stato" (Arcari, 1968, p. 339). Efetivamente, Gregorio jamais expressou seu 
pensamento de forma tao desconcertante. Ate porque suas ideias nao foram 
concebidas a priori, mas resultaram, como se disse, de sua experiencia pastoral 
e administrativa. 

Recorde-se, de passagem, que a ideia de universalidade do Imperio 
helenica. Filbsofos gregos acentuam a nogao de comunidade humana. Roma 
atribui-se, por assimilagao, a mesma tarefa civilizadora. Essa nogao de Imperio 
como centro fundamental da civilizagao acaba reforgada e sublimada pelo 
cristianismo, cuja missao é essencialmente ecumenica. A medida que o Imperio 
se cristianiza, a ideia imperial penetra os meios eclesiasticos. Desde entao as 
nogOes de orbis christianus e de orbis romanus encontram-se, o que significa 
dizer que de urn universalismo se passa ao outro. 0 papa Lea() I (440-461) 
representa a sintese acabada desse universalismo romano-cristao, como se ye 
no seu 822  Sermao, In Natali Apostolorum (Sources Chretiennes, 69). A liturgia 
sera o principal instrumento de conservagao e propagagao do novo universalis-
mo. 0 Imperio aparece, entao, aos olhos dos homens como o ideal de cultura, 
em nogao quase religiosa (Folz, 1953, p. 12-3). 

Retomemos o caminho. No pensamento de Gregorio, o poder e uma missao, 
urn dever, nao urn atributo pessoal, urn privilegio, e deve ser exercido em beneficio 
da coletividade. Surge, aqui, a ideia de servigo. E ideia nova e com ela Gregorio 
rompe corn a Antiguidade e torna-se urn papa medieval. 3  Depois da queda do 
Imperio no Ocidente foi ele o primeiro a reatar a patristica e a extrair dos textos 
sagrados uma linha politica. Ora, a conjuntura ocidental reclamava uma sintese, uma 
ideologia. GregOrio procurou uma explicagao e uma solugao para os problemas 
do mundo. Sua epoca é a do nascimento da Europa, quando a emergencia dos 
regna assinala uma nova etapa nas relagbes entre a Igreja e o Estado. 

3 D. V. RIBEIRO. Op. cit. p. 7. 
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A teoria gregoriana de poder estabelece estreita unidade entre o temporal 
e o espiritual. Em outros termos: o papa nao faz distingao no que toca a atribuigao 
dos poderes. Em decorrencia, sua orientagao pastoral destina-se, igualmente, 
a reis e eclesiasticos. E predominante a ideia de servigo que o cristianismo atribui 
ao poder. Imperador e reis tem agora a taref a comum de governar em beneficio 
dos suclitos. Gregbrio manifesta aos reis e principes que, tendo em vista a origem 
do seu poder, devem exerce-lo em favor da coletividade. Afirma o pontifice: 

"Os homens justos quando estao no poder nao se vestem da forga do 
mando, porem da igualdade de natureza; nem se vangloriam de governar 
os homens, mas de servi-los". Ora, eles sabem que os antepassados sao 
lembrados nao tanto por terem sido reis de homens quanto por terem sido 
pastores de seus rebanhos. Em verdade, na natureza o homem tern 
precedencia sobre os animais irracionais, nao sobre os outros homens" 
(Gregorio Magno. Mor 21, 15. PL 76, 203). 

Gregorio desenvolve o tema do principe a servigo da fe profusamente na 
sua correspondencia corn os reis e o imperador. Nas Morelia oferece-nos uma 
versa() de sua exegese alegOrica do rinoceronte. Reydellet observou judiciosa-
mente (Reydellet, 1981, p. 475) que no Livro de J6 o papa diz misteriosamente 
que o rinoceronte esta, a partir de agora, a servigo de Deus (Job 39, 9-10). Em 
outro local compara esse animal aos poderosos deste mundo. Faz comentario 
de experiencia pessoal: "Lembro-me, freq0entemente, de ter visto este espeta-
culo: como o rinoceronte se irritava para atingir duramente e, levantando seus 
chifres, aterrorizava os pequenos animais, ameagando-os de morte, de exilio e 
de condenagoes; de repente, pelo sinal da cruz impresso em sua fronte, todo o 
fogo de sua calera se apagou e, convertido, pos fim as suas ameagas" (Mor 31, 
2. PL 76, 574). Ora, a alusao a testemunho pessoal, expressa no inicio, afasta a 
possibilidade de referencia as perseguigOes e a conversao de Constantino. 
Greg6rio narra acontecimento contemporaneo. Festeja "a conversao do poder", 
sem indicar, porem, o momento em que se situa. Alude a conversao de Recare-
do, ato politico e religioso de capital importancia. Sem dOvida, a conversao do 
imperador romano aparece adiante: "Quem teria, entao, acreditado, no comego 
da Igreja nascente, que esse principado terrestre indomado, esse rinoceronte, 
que nos primeiros tempos desencadeava ameagas e tormentas, devolveria a 
Deus sua semente, isto e, responderia corn seus atos a pregagao recebida... eis, 
corn efeito, que ele promulga leis em favor da Igreja" (Mor 31, 7. PL 76, 577). 4  

4 A documentagao encontra-se em REYDELLET, Marc. Gregoire le Grand: la royaut6 et e'ordre du monde. 
p. 475-76. 
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Vemos al, corn absoluta clareza, a conversao do Imperio. 
Na visao de GregOrio, o rinoceronte nao é somente o Imperio. Os reinos 

nascentes, cristianizados e ortodoxos, estao igualmente associados a missao 
da Igreja. 0 Imperio perde sua especificidade, ja que tira sua legitimidade na 
HistOria, isto e, de uma heranga (Reydellet, 1981, p. 477). Note-se que a nogao 
de servigo que o cristianismo confere ao poder transfere a pessoas muito do 
peso da instituigao politica e acaba por anular a ideia de missao providencial. 
Saliente-se que definir o poder como urn ministerium Dei transforma o Estado 
ern instrumento de salvagao. P. M. Arcari ye no rinoceronte a imagem de urn 
vencido a servigo de Deus e da Igreja, o triunfo do bem sobre o mal (Arcari, 1968, 
p. 335). Nao sera demais repetir que a historiadora italiana faz a melhor analise 
do equivoco tebrico do Imperio Cristao: "Pi0 che l'Impero era stato riconosciuto 
l'imperatore, at cui potere non si dava un fondamento razionale ma provviden-
zialistico, facendolo discendere unicamente dall'arbitrio divino che si manifestava 
nella potenza stessa dell'imperatore. Ne consegui che iI valore ideologico dell'Im-
pero declin6 col declinare della sua potenza storica" (Arcari, 1981, p. 671 ss.). 

De fato, ao atribuir urn grau de sacralidade ao poder civil, Gregorio Magno 
tern em vista uma ordem crista do mundo. Para M. Pacaut, Greg6rio rompe corn 
a tradigao "constantiniana" e faz uma deliberada opgao pelas ideias do sistema 
gelasiano (Pacaut, 1989, p. 29). Ruptura e escolha essas, diga-se, que irao 
informar a doutrina e o caminho politico do papado medieval. 

Urn seculo separa Greg6rio Magno de Gelasio I. A realidade agora e outra. 
Alteram-se as relagOes entre o bispo de Roma e o imperador. Ao afirmar a 
dualidade dos poderes, Gelasio enfatizara a autoridade dos pontifices, mais 
pesada porque tern de prestar contas a Deus dos proprios reis. Essa nogao de 
auctoritas, diferente da de principado, origina-se da prOpria fungao episcopal, 
mais particularmente do papa, guia espiritual dos soberanos. As condigoes 
nesse momento sao outras. A Igreja Ocidental conheceu o peso do cesaropa-
pismo bizantino. Coube a Greg6rio estabelecer as atribuigbes dos dois poderes 
ern termos mais amenos. E ele o testemunho da substituigao do fundamento 
"providencialista" pelo fundamento racional do poder. 

Gregorio Magno nao foi, certamente, urn papa politico como Greg6rio VII e 
lnocencio III, ou mesmo Inocencio IV e Bonifacio VIII. Tern sido afirmado freqUen-
temente que ele difundiu o cristianismo impelido exclusivamente pelo seu 
espirito monastico. Ora, o papa tinha outras razOes. Exposta ao perigo da 
desintegragao, a Igreja the deve a solugao salvadora que reuniu a cristandade 
ocidental em torno de Roma, vinculando eclesiasticamente ao pontifice os 
diversos povos. Demais, sua teoria politica da realeza crista oferece consistencia 
a ideologia da Igreja-Estado, ou seja, de urn Imperio Cristao. Isidoro de Sevilha 
dara maior densidade aos postulados gregorianos e definira de maneira mais 
nitida a sacralizagao do poder civil. 
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Em obra de marcada influencia gregoriana, Isidoro de Sevilha retoma no 
seculo VII a ref taxa() sobre a realeza e edifica uma teologia moral adequada as 
estruturas sociais de seu tempo. 0 pensamento politico isidoriano domina a Alta 
I dade Media. 5  A obra do bispo espanhol é enorme, marcada por otimismo e 
confianga no futuro da realeza visigatica. Corn efeito, a Espanha necessitava de 
uma ideologia nova. Isidoro concebeu a realeza "como o governo do povo 
cristao" e acentuou-lhe a nogao de fungao e de servigo (Reydellet, 1981, p. 554). 
Inspirado em Gregorio, o sevilhano identifica-se corn o seu tempo, vive a sua 
contemporaneidade. Embora admire a grandeza de Roma, nao e dominado pela 
nostalgia da AntigOidade. Para ele, o Imperio nao tern qualquer sentido mistico. 

Isidoro presta inestimavel servigo a realeza que domina a Espanha: liberta-a 
de seu complexo de inferioridade diante do Imperio, livra a instituigao do seu 
"pecado original", atribui-lhe legitimidade pr6pria. A monarquia nao e mais uma 
imitagao fraudulenta do velho modelo politico imperial. Corn efeito, em face da 
tradigao imperial romana, os reinos que se constituiram no Ocidente pareciam 
uma fatalidade histOrica absurda. A ideia de Imperio permanece e exerce 
permanente fascinio sobre o homem medieval. Os homens da Igreja procuram 
"humanizar" os costumes barbaros e criar o ideal de uma realeza crista. Assim 
foi corn Greg6rio de Tours, bispo de grande prestigio na corte merovingia, e 
tambern corn Gregorio Magno. Essa dificuldade de desembaragar-se do ideal 
do Imperio levou o erudito latino Cassiodoro a mascarar Teodorico de princeps. 
Isidoro e mais feliz. Conta corn o advento tardio da monarquia crista na Espanha. 
Ao promover a renovagao da realeza espanhola, exorciza as lembrangas noci-
vas. 

O sistema politico-religioso isidoriano repousa no principio de que a realeza 
esta a servigo da Igreja. Em outros termos: parte da afirmagao de que a Igreja 
constitui o regnum Christi e, portanto, que a Igreja assume o lugar do Imperio. 
A monarquia aparece, entao, como uma instituigao a servigo da causa crista, 
segundo a vontade de Deus. A Igreja assume o principio de universalidade do 
Imperio, em virtude da nova concepgao do mundo. Ao contrario, porem, da ideia 
original de Imperio, unitaria e totalitaria, a Igreja admite pluralidade: sustenta a 
unidade da realeza de Cristo, mas, sendo universal, admite a multiplicidade de 
celulas. Ao conceber a realeza como urn servigo do povo cristao, Isidoro 
indiscutivelmente assimila-a ao episcopado. 

O perfil do principe cristao isidoriano acompanha o modelo tragado por 
Gregorio. Sem cluvida, Isidoro considera a exegese de Gregorio mais adequada 
a moral politica que ele tenta impor no reino iberico. E impelido a Gregorio 

5 Sobre o pensamento politico de Isidoro de Sevilha, cf. RIBEIRO, Daniel Valle. Isidoro de Sevilha e a 
Espanha VisigOtica. Classica, Suplemento 1, Anais da VI Reunido Anual da SBEC - 1991, Belo Horizonte, 
p. 161-67, 1992. 
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provavelmente por razao particular. A Optica de Santo Agostinho, de duas 
cidades em confronto, reflete a observagao de urn mundo pagao; a perspectiva 
de Gregbrio e Isidoro é a de uma sociedade crista. A transferOncia que se 
processa, aplica-se ao povo de Deus, isto e, ao povo cristao. 

0 grande problema que se coloca a Isidoro consiste em saber o caminho 
a tomar depois da conversao de Recaredo. Em outros termos: qual o significado 
da realeza em uma sociedade crista? Nao se trata apenas, como observa M. 
Reydellet, de definir as relagoes entre a Igreja e o Estado. 0 grande perigo e ver 
o soberano visigodo tentar submeter a Igreja, a exemplo dos imperadores. No 
momento em que a realeza espanhola procura seu caminho torna-se importante 
revesti-la de uma justificagao ideolOgica, ou seja, daquilo que o historiador das 
ideias politicas F. Dvornik chamou de helenismo cristao (Dvornik, 1966, v. 2, p. 
611 ss.). Essa doutrina, convem lembrar, originada de Eusebio de Cesareia, 
autor de importante Historia Eclesiastica, era a doutrina oficial do Imperio 
Bizantino, a partir de Justiniano. 

Nota-se em Isidoro uma definigao mais precisa dos postulados expressos 
por Gregbrio Magno no que concerne ao papel do poder leigo na manutengao 
da disciplina e da moral cristas. Isso quando é chamado a assegurar a ordem 
diante da impotencia da autoridade eclesiastica. A monarquia isidoriana torna-
se uma "ministerio, uma fungao" na sociedade. Estamos diante de uma sacrali-
zagao do poder temporal. Como Gregorio, o pensamento de Isidoro é dominado 
por urn desejo de "unificagao". Certamente, ao atribuir ao poder temporal fungao 
religiosa, a doutrina eclesiastica gera confusao entre os poderes. Mais: esse 
ministerium Dei torna o Estado urn instrumento de salvagao e se consubstancia 
na teoria do Imperio Cristaa 

Como afirma M. Pacaut, é essa filosofia politica que vai presidir, um seculo 
mais tarde, a construgao do edificio carolingio e mostrar de maneira significativa 
que existem muitos meios para um Estado cristao assim definido e sacralizado 
situar-se diante da autoridade eclesiastica (Pacaut, 1989, p. 30). 

0 Imperio Carolingio: Igreja -Estado, Estado -Igreja 

Interrogado por mensageiros de Pepino, o Breve "a respeito dos reis que 
na Francia desse tempo nao detinham o poder real", o papa Zacarias (741-752) 
respondeu: "deve ser chamado de rei aquele que realmente exerce o poder a 
fim de que a ordem do mundo nao seja perturbada" (750). A ordem do mundo 
a que se referia Zacarias nao era a ordem do reino franco, mas a ordem do 
mundo, segundo a definigao de Santo Agostinho. Pepino livra-se do ultimo 
merovingio e faz-se coroar rei. Nao queria, porem, passar por usurpador e 
necessitava legitimar sua realeza. A ungao que the conferiram meses depois de 
sua eleigao os bispos francos imprimia-Ihe a graga de Deus e cercava de 
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respeito o seu poder. Inaugurava-se a alianga entre os carolingios e a Se 
Romana. Ameagado pela nova incursao dos lombardos na Italia, o papado 
buscava apoio no Ocidente. 

Em Ponthion (754) firma-se o acordo entre Pepino e o papa Estevao II 
(752-757). 0 pontifice obtem do rei franco a promessa de restituigao das terras 
tomadas pelos lombardos — o ducado de Roma e a Italia Central. 0 soberano 
e seus filhos recebem na oportunidade o titulo de patricios dos romanos, isto e, 
protetores da cidade e da populagao de Roma. A segunda sagragao solene de 
Pepino e a ungao de seus filhos Carlos e Carlomano completam a alianga. Essa 
segunda sagragao e "uma especie de adogao espiritual" (H. Fichtenau). Esta-
belece-se entre o rei e o pontifice, no dizer de R. Folz, verdadeiro pacto de 
"compaternidade" entre a realeza franca e o papado. Estevao II fixa ainda o 
principio de hereditariedade da familia de Pepino, ao ameagar de excomunhao 
os que reconhecessem urn rei fora da linhagem carolingia (MGH Scriptores 
Rerum Merovingicarum, v. 1, p. 465-66). 0 apoio legitima a usurpagao. 0 acordo 
de Quiercy torna o papa chefe de Estado. Os territbrios tornados pelos lombar-
dos, pertencentes ao imperador de Bizancio, sao "restituidos" a Estevao II. Esta 
criado o Estado Pontificio, e o papa feito chefe de Estado. Para o historiador 
ingles R. W. Southern, o pontifice "agiu como autoridade politica ao autorizar a 
transferancia de poder ao reino franco e acentuou seu pr6prio papel politico 
como sucessor dos imperadores, dispondo de territbrios imperiais na Italia" 
(Southern, 1987, p. 49). 

Afinal de contas, depois da cenobitica e da episcopal, o Estado Pontificio 
constituia a terceira forma da experiencia politica da Igreja. Na expectativa do 
pontifice romano, uma garantia de seguranga. Na verdade, era a premissa de 
uma universal plenitudo potestatis. Demais, a idealizagao de urn imperio 
religioso universal da Igreja nab nasceu de improviso na Alta Idade Media, mas 
"foi o mito que a latinidade romano-crista transmitiu ao medievo por meio de uma 
classe politico-religiosa preparada para realiza-lo, corn base na experiencia 
precedente do Imperio laico" (Arcari, 1968, p. 787). Ao lado do Estado cenobitico 
e da atividade episcopal, o imperio religioso representava originalmente uma 
manifestagao antiestatal. De sorte que foi a base de urn novo tipo de associagao 
e de experiencia politica. Essa experiencia, observa ainda P. M. Arcari, ligava-se 
a duas outras anteriores — a cenobitica e a episcopal, enquanto a expansao 
religiosa encontrou nos cenobitas a prOpria legiao e nos bispos os prOprios 
procOnsules. 

A cerimOnia de ungao estabelecia lagos entre o rei e Deus. Ungido por urn 
sucessor de Sao Pedro, Pepino era urn protetor especial da Igreja Romana. 0 
soberano franco é visto pela Santa Se como urn novo Moises e comparado a 
Davi, chefe de urn novo povo eleito. A correspondencia entre Roma e a corte 
franca atribui excepcional importancia a realeza carolingia. L. Halphen salienta 
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que "chez les Romains, le prince n'agit que comme depositaire de l'autorite 
delegue par le peuple. Le Carolingien tient son autorite de Dieu. Le sacre a fait 
de lui le chef designe par Dieu pour guider vers le salut le nouveau peuple elu, 
le peuple chretien" (Halphen, 1950, p. 94). Pepino e seu filho sao agraciados 
corn titulos e predicados honorificos, que afirmam sua glOria (gloriosus rex) ou 
sua grandeza (magnus). 0 epiteto magnus foi de inicio atribuido a Pepino e 
depois freqUentemente conferido pelo papa Adriano I a Carlos, a cujo nome 
acabou incorporado (Carolus Magnus = Carlos Magno). 

No tocante as relagoes entre os poderes leigo e religioso, o papa Zacarias 
insistiu corn Pepino na necessidade de separagdo das duas entidades, mas ern 
estreita colaboragao. Estevao II manteve a mesma linha, porem corn seu suces-
sor houve alteragao de conduta. Paulo I (757-767) passou da medida. Possivel-
mente atemorizado diante do perigo lombardo, fez de Pepino urn predestinado, 
verdadeiro intermediario entre Deus e seu vigario. Chegou mesmo a proclamado 
"Redentor da Santa Igreja". Adriano I (772-795) muda de torn. Ainda que 
admitindo que a autoridade real é concedida por Deus — Deo institute magne 
rex —, pos fim ao tratamento excessivo. Parece evidente que todo esse voca-
bulario laudatOrio contribuiu para que se formasse entre os francos a ideia de 
sua grandeza e do carater providencial de sua missao. E testemunho vivo disso 
o canto liturgic° de jubilagao (Laudes Regiae), que estabelece clara associagao 
entre o poder militar franco e a tarefa de salvagao que lhe incumbe. 

A alianga entre a Igreja e a realeza carolingia da origem a nova ideologia, 
que faz do soberano o chefe designado por Deus para conduzir ate a salvagao 
o novo povo eleito. 0 novo Saul reina sobre todo o povo cristao — ominis populus 
christianus—e é de sua responsabilidade promover o bem cornurn e a salvagao. 
Assim entende Alcuino, o principal conselheiro de Carlos Magno, quando 
sustenta que governar bem significa cumprir todas as obrigagOes gerais, mas 
sobretudo conduzir o povo a salvagao eterna (Ep 96. PL 100, 305). Portanto, a 
coroagao do ano 800, alem de entregar ao imperador a "plena soberania sobre 
o mundo ocidental", atribui-Ihe o encargo de conduzir os homens a salvagao. 

Carlos é, segundo as palavras rituais do papa Lea° III, "coroado por Deus, 
grande e pacific° imperador" (Liber Pontificalis, v. 2, p. 7). E a ronovatio 
a manifestagao mais expressiva e verdadeira da ideologia de urn Imperio Cristao. 
A coroagao da noite de Natal significa que o governo do mundo cristao devia 
ser inspirado e dirigido por Roma, o que implicava reconhecimento do primado 
da Se Romana e do papado, precisamente os pontos negados por Bizancio 
(Ullmann, 1983, p. 65). Estamos, assim, diante de uma realidade social mistica: 
ern sua estrutura juriclica, o Imperio; em seu aspecto interno, sua vida litOrgica 
e sacramental, a Igreja (Paul, 1986, v. 1, p. 63). A realidade mostra concretamen-
te a existencia de urn povo cristao, a urn so tempo Igreja a Imperio, compreen-
dendo uma nogao Unica. E praticamente impossivel conceber urn sem o outro. 
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"Igreja e Estado formam urn s6 corpo" (L. Halphen). Os carolingios seguem uma 
teologia de luta contra o arianismo, ern que se acentua a identidade entre o Pai 
e o Filho, ja afirmada pela doutrina ortodoxa da Trindade. Ern sua missao 
terrestre, e apOs a ressurreicao, Cristo forma urn todo corn o Pai e o Espirito Santo. 
Essa nocao unitaria de Deus serviu de modelo celeste ao imperador. A transpo-
sicao do principio reiigioso para o piano politico projetou a irnagem do rei 
sagrado que tern, como Cristo, a missao de conduzir o povo ao caminho da 
perfeita felicidade (Fichtenau, 1958, p. 73-4). 

Isso posto, fica claro que os dois poderes se completam, sao conexos. 
Estao ambos dentro do Estado. 0 grande problema é saber como urn se 
conduzira ern relagao ao outro, ou mesmo, ern termos reais, como urn prevale-
cera sobre o outro. Parece nao haver cluvida de que no tempo de Carlos Magno 
a balance. de poder se inclina para o lado da realeza. "Estamos muito longe da 
reflexao gelasiana" — assevera M. Pacaut "e se tende a urn sistema de 
soberania unica — reductio ad unum, cesaropapismo — em proveito do poder 
politico, mas de uma soberania de carater sagrado" (Pacaut, 1989, p. 33). 

Quando o papa Estevao II tomou o caminho do Reino Franco para encon-
trar-se corn Pepino em Ponthion e depois em Saint-Denis, nao se concluiu 
propriamente urn pacto de alianga. Na oportunidade, Pepino prestou a Sao 
Pedro, a Estevao e seus sucessores, em seu nome pessoal e no de seus filhos, 
urn juramento de fidelidade. Por ele, comprometeu-se o soberano franca a dar 
assistencia a Igreja de Roma. 0 rei foi, entao, como se recorda, sagrado e ungido 
pelo papa, juntamente corn seus filhos. Saliente-se a ambivalencia da sagragao 
real: ao sagrar o rei, a Igreja aparenta demonstrar a todos sua preeminencia e a 
perfeita identificagao do monarca corn os padrbes da vida crista. Entretanto, ao 
conferir dignidade a uma autoridade usurpada, busca apoio ern momento 
politico especialmente dificil para ela. Desse modo, a sagragao é a urn s6 tempo 
fator de fortalecimento e de limitagao do poder real. Problema dificil, adverte M. 
David, e saber em que medida o soberano medieval tinha consciencia de deter 
urn poder dotado de carater supremo. Outro é saber, em caso afirmativo, se 
interpretava o juramento de sagragao como urn limite a sua soberania (David, 
1950, p. 8-13). 

Para livrar-se da submissao a teocracia imperial bizantina, a Igreja socor-
reu-se da protecao dos francos. A questa° reveste-se de capital importancia. 
Na visao tearica da Igreja, ao converter-se o soberano em patricio, alterava-se 
a substancia da protecao real de origem germanica (munt), que era autonoma. 
A protecao agora era ativa: o rei agia quando solicitado pelo papa (Ullmann, 
1983, p. 55 e 62). 0 que nem sempre ocorreu, alias, mesmo corn o proprio 
Pepino. R. Folz adverte que, para a mentalidade franca e dos germanos de modo 
geral, a protecao nao deve ser entendida no sentido de o protetor colocar-se a 
disposicao do seu protegido, mas em sentido mais rigorosamente ativo: "a 
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protege° e autoritaria", diz Folz, "e confere ao protetor o direito de intervir nos 
negOcios do protegido" (Folz, 1964, p. 133). Patricio dos romanos, em decorren-
cia do titulo que Ihe outorgou o papa, e senhor da Italia por direito de conquista, 
Carlos Magno fara freqUentes intervengOes na administrageo do Estado Pontiff- 

Intervengbes, claro, amenizadas por um trago de respeito e pelo lago 
espiritual que existia entre o rei e o papa. Diante da Igreja, sua atitude sera 
sempre imperativa. Numa sociedade em que predomina a inseguranga geral, o 
unico poder que verdadeiramente conta e o que exerce de imediato sua missao 
protetora. Neo nos esquegamos tambem de que o papado e fraco na epoca de 
Carlos. 

Carlos Magno é o rector Ecclesiae. Rege a Igreja em materia disciplinar e 
doutrinaria (Carlyle, 1903, v. 1, p. 258-67; Aman, 1947, p. 77; Southern, 1987, p. 
51-2). Convencido que estivesse da primazia papal e, mais do que isso, do valor 
de Pedro como alicerce da Igreja, Carlos Magno "tinha consciencia de que ele 
pr6prio governava o rebanho de cristaos para deixar um lugar ao exercicio da 
jurisdigao pontificia", sublinha Y. Congar (Congar, 1968, p. 202). Veja-se ai o 
perigo que a concepgeo teOrica do Imperio Cristeo acarretou a prOpria autono-
mia do poder religioso. Eis como historiador ingles R. W Southern aprecia o 
restabelecimento do Imperio sob a tutela da Igreja: "II est evident, en fait, que 
l'idee d'un Empire occidental comme moyen d'elargir l'autorite papale fut une 
erreur du debut A la fin. Ce fut une erreur d'abord parce qu'en creant un empereur, 
le pape ne creait pas un delegue mais un rival ou meme un maitre. La suprematie 
theorique impliquee dans l'acte de creation ne put jamais se traduire en obeis-
sance pratique aux ordres donnes et regus. Ce qui fait que la suprematie pratique 
du pape sur son empereur cessa au moment du couronnement" (Southern, 1987, 
p. 82). 

0 estudo desse momento remete-nos a outra considerageo, essa ligada a 
famosa Doacao de Constantino. Elaborado entre 754 e 796, ou mesmo apOs 800, 
segundo cre a pesquisa moderna, esse documento constitui provavelmente a 
mais importante falsificagao da Idade Media. Por ela, o imperador Constantino 
teria atribuido ao papa Siivestre I as insignias, as honras e todo o poder imperial 
do Ocidente. Proclamava ainda que, como representante de Sao Pedro, o papa 
tinha preeminencia sobre as ses de Antioquia, Alexandria, Constantinopla e 
Jerusalem. Em suma, o bispo de Roma detinha a "plena propriedade sobre o 
Ocidente" (Le Bras, 1949). 

Idealizada contra Bizancio, a Doacao de Constantino (Constitutum Cons-
tantini) favoreceu a criagao e uma ideologia papal no sentido de urn poder 
politico. Servira, pois, no futuro, para sustentar o poder secular do papado. 0 
pontifice romano, que ja detinha a auctoritas espiritual, empenha-se agora em 
ornar-se do prestigio do poder imperial. Observe-se a idealizagao do falsario: 
sucessor de Pedro, o papa é tambern o sucessor do princeps. Sb que para a 
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concretizagao desse ideal intercalam-se quase tres seculos — de cerca do ano 
800 ao seculo XI. Outro ponto a salientar: preservando o direito e as instituigbes 
de Roma, a Igreja utiliza-os segundo os seus interesses. Tambern nesse momen-
to a Se ApostOlica procura tirar proveito de sua heranga romana. 

Para concluir: a idealizagao de urn imperio religioso universal, concebido 
na AntigOidade tardia, concretizou-se na Alta ldade Media. A tentative da Se 
Romana de restabelecer o Imperio constituiu o primeiro grande esforgo unitario 
do Ocidente ap6s a queda definitiva de Roma. A unidade politica imperial 
somava-se a unidade religiosa. Sob a forma de uma Respublica Christiana, 
Igreja e Estado se estreitavam, confundiam-se. Na verdade, a ideologia da 
Igreja-Estado deu origem ao nascimento da Europa. 
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