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Resumo:  
Os pesquisadores das ideias políticas na Idade Média têm de continuamente lidar 
com o problema da escassez de materiais de análise, especialmente para a o período 
que se estende até o século XIII. Soma-se a essa escassez o fato das ideias políticas 
no período medieval estarem inseridas em materiais de gênero distinto dos 
posteriores tratados de teoria política (Ullmann, 1970). O presente artigo pretende 
contornar tal problema ao abordar o pensamento político medieval a partir da 
Vorstellungsgeschichte. Para isso são analisados textos de Otto de Freising e Hugo de S. 
Victor. Seguindo a proposta, a investigação centra-se nas concepções de política e 
nos ideais a ela relacionados presentes nas obras analisadas. Leva-se também em 
consideração o contexto em que as obras são elaboradas e tenta-se reabilitar a 
reflexão política no âmbito da Renaissance do século XII. Finalmente apontam-se as 
diferenças e semelhanças entre as posições de Hugo e Otto. 
Palavras-chave:  
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Abstract:  
Researchers of the medieval political thought struggle continually with the lack of 
sources, especially in the period up to the 13th century. Historians have also to deal 
with the problem of most writings on politics during medieval times not being in 
the form of classical treatises on political ideas (Ullmann, 1970). The present paper 
aims to bypass these problems by the means of a Vorstellungsgeschichte. To this end 
writings of Hugh of St. Victor and Otto of Freising are analyzed. According to the 
methodical propositions, the investigation centers on the concepts of politics and 
on the ideals related to it in the referred sources. The context of these texts is also 
considered and the role of politics in the Renaissance of 12th century is thus 
recovered. Finally the similarities and differences between Hugh’s and Otto’s views 
on politics are stressed. 
Keywords:  
Political ideas in the Middle Ages; Hugh of St. Victor; Otto of Freising. 

                                                           
1 Doutor em História pela Universität Hamburg (Alemanha). Membro do NEMED (Núcleo de Estudos 
Mediterrânicos)/UFPR. 
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Introdução: Política no contexto da Renaissance do Séc. XII 

 

O século XII se apresenta para aos historiadores do medievo como uma das 
épocas mais complexas e frutíferas nas suas diversas áreas de investigação. Trata-se 
da época – se consideramos um longo séc. XII, estendendo-se de 1050-1250 
(Swanson, 1999: viii) – de grandes alterações no cenário político, religioso, 
econômico e social, intelectual e artístico do medievo ocidental. É o período de 
expansão da Europa, através das cruzadas; da crise de suas instituições, na disputa 
entre sacedotium e regnum pelo poder das investiduras; das reformas internas da 
instituição eclesiástica, através do programa gregoriano e dos movimentos de 
reforma monástica de Cîteaux e seus contemporâneos; e é igualmente o período do 
florescimento dos estudos superiores e o surgimento das universidades. Diante 
desse conjunto de mudanças fundamentais surgiu entre os estudiosos já no séc. XIX 
o conceito de uma Renaissance do séc. XII (Swanson, 1999: 1), conceito que veio a 
ganhar força no início do séc. XX com a publicação de Charles H. Haskins 
(Haskins, 1933). Influenciados pela obra de Haskins, contudo, a grande maioria dos 
estudos a respeito desse momento de florescimento cultural da Alta Idade Média 
relega aspectos importantes do desenvolvimento do pensamento político a uma 
posição marginal no contexto geral de renovação apresentado pelo Renascimento 
do séc. XII. Com poucas exceções há uma restrição ao estudo e análise do 
Policraticus de John de Salisbury e do De consideratione de Bernardo de Clairvaux no 
que concerne o pensamento político desse período (Luscombe and Evans, 1991: 
306-307). 

Isso se deve em parte à escassez de escritos de teoria política propriamente 
ditos para todo o período medieval, como já Walter Ullmann havia alertado 
(Ullmann, 1970: 14), especialmente em relação à Alta Idade Média. Por outro lado 
há que se apontar para as deficiências das metodologias da pesquisa histórica das 
ideias políticas como igualmente responsável por tal cenário, uma vez que os 
historiadores modernos, em sua rigidez teórico-metodológica, falham na 
identificação de suportes alternativos para o desenvolvimento e divulgação das 
ideias políticas. Ainda ao final dos anos 1980 Luscombe e Evans, demonstrando 
grande dependência do modelo proposto por Haskins, afirmam que: 

“[…] Haskins found the twelfth century a slack period in the history of 
political theory. […] The theory of politics lagged behind its practice. 
Perhaps the most notable attempts to provide something in the way of 
theory were the Policraticus or Statesman's Book of John of Salisbury 
(1159) and Bernard of Clairvaux's letter to Pope Eugenius III in five 
books, the De consideratione (1145-52/3) […] 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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If it is arguable then that by the twelfth century we have passed beyond a 
period in which political thought had developed remarkably, it is 
nevertheless true that the twelfth century was a time when horizons were 
extended and some new ideas emerged that were eventually to provide a 
backcloth to political thought in the thirteenth century, and even play a 
part in it directly.” (Luscombe and Evans, 1991: 306-307). 

Embora apresentem já um avanço diante da postura anterior em relação ao 
papel desempenhado pelo pensamento político no ambiente do Renascimento do 
séc. XII – até então os elementos políticos desse movimento de renovação estavam 
contidos quase exclusivamente nos aspectos jurídicos da organização política – 
Luscombe e Evans definem os desenvolvimentos na área das ideias políticas nesse 
período ainda como marginais, servindo somente de prelúdio a um florescer mais 
tardio do pensamento político, o qual identificam a partir da segunda metade do séc. 
XIII com a reintrodução da Política de Aristóteles no ocidente medieval, através de 
sua tradução para o latim. Aqui fica evidente que estes historiadores dependem 
ainda de uma noção formal – herdada, entre outros, de Ullmann – de escritos 
políticos para identificar a propagação das ideias políticas no alto medievo. 

Contudo, cada vez mais conscientes desse déficit, alguns estudiosos têm nas 
últimas décadas dado maior atenção aos rituais, às obras exegéticas, às imagens, ao 
imaginário, à literatura e à historiografia como espaços para a teorização política.2 O 
presente artigo insere-se nesse contexto. Partindo dos princípios da chamada 
Vorstellungsgeschichte (Goetz, 2007) – a qual poder-se-ia traduzir como uma história 
dos conceitos, tomando-se o devido cuidado para não igualá-la à história conceitual 
– pretende-se aqui vislumbrar a posição e as ideias de caráter político de dois 
pensadores do séc. XII: Hugo de S. Victor e Otto de Freising. Essa escolha pode 
parecer algo bastante incomum. Embora ambos autores sejam bastante conhecidos 
e estudados no contexto da Renaissance do séc. XII, sua contribuição raramente 
refere-se ao campo político – com a exceção de uma investigação de Franz Witte, 
acerca da filosofia política em Hugo de S. Victor (Witte, 1954), e de Hans Pozor, 
sobre a posição política de Otto de Freising em sua escrita histórica (Pozor, 1937), 
ambos os trabalhos carentes, contudo, de uma atualização.3 Que esses autores 
medievais, porém, apresentaram importantes indícios de suas próprias ideias 
políticas, bem como de sua época, parece evidente em face não somente dos 
estudos acima mencionados, mas também de investigações mais recentes, que 
apontam para tais elementos. Dentre estas destacam-se os trabalhos de Hans-
Werner Goetz (Goetz, 1984) e Lukas Grzybowski (Grzybowski, 2014) em relação a 

                                                           
2 Existe hoje uma série de estudos que tentam privilegiar tais suportes alternativos ao tratado político. Cito 
aqui somente alguns exemplos com Althoff (2003a), Althoff (2003b), Althoff (2004), Goetz (2001), Goetz 
(2006), Körntgen (2001). 
 
3 Realizada parcialmente em recente trabalho por Gryzbowski (2014). 
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Otto de Freising; e Dominique Poirel (Poirel, 1998) e Boyd Coolman (Coolman, 
2013) sobre Hugo de S. Victor. 

 

Hugo de S. Victor e Otto de Freising no contexto do Renascimento – a 
escola de S. Victor4 

 

Para tratar das concepções políticas de Hugo de S. Victor e Otto de Freising 
parte-se aqui de uma concepção de Renascimento do século XII. É preciso, portanto, 
localizar o papel de ambos os autores investigados neste contexto, assim como 
apresentar os elementos que conectam o pensamento de ambos neste âmbito. 

A proposta do Renascimento do século XII abrange diversos aspectos do 
referido período, não menos em seus elementos concretos – o renascimento 
urbano, por exemplo – como em suas características mais abstratas – como é o caso 
do renascimento da filosofia e dos estudos superiores com o surgimento das 
universidades. Tal elemento apresenta-se como um excelente ponto de partida para 
a discussão que se segue. Para Jacques Le Goff é no surgimento das universidades e, 
com elas, dos intelectuais que o século XII apresenta um dos aspectos mais 
relevantes do contexto de renovação que se propõe para a interpretação desse 
período (Le Goff, 2003: 29-90). O desenvolvimento de centros de estudo superior, 
base sobre a qual se sustentam as universidades nascentes, assim como prerrogativa 
indispensável para o surgimento dos intelectuais, homens dedicados exclusivamente 
ao desenvolvimento dos saberes e ao ensino, desvinculados contudo, como Le Goff 
propõe, da rigidez estrutural eclesiástica, que até então dominava o ensino e o saber 
na Idade Média advém de um contexto geral de expansão urbana e comercial que 
ocorre nesse século XII (Le Goff, 2003: 29-34). 

As rápidas alterações estruturais por que a cristandade ocidental passou nesse 
período gerou também uma onda de reações, das quais talvez a mais famosa tenha 
sido a reforma monástica proposta pelos cistercienses. Esta se apresenta como um 
retorno às origens do monacato beneditino e ao ideal ascético, mas também a um 
modelo sociopolítico – feudal – que se via aos poucos desmoronar com a expansão 
da vida urbana e das trocas e contatos da Europa feudal com seus vizinhos no 
oriente e na Península Ibérica. Este contato promoveu não somente o 
desenvolvimento intelectual, mas também mudanças estruturais nas mentalidades 

                                                           
4 As informações biográficas a respeito dos autores analisados que se apresentam a seguir são extraídas de 
Poirel (1998), Coolman (2013) e Miethke (1972) para Hugo de S. Victor; e Ehlers (2013), Deutinger (2010), 
Goetz (1984) e Grzybowski (2014) para Otto de Freising. 
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europeias, que promoveram uma alteração de paradigma social, político e 
econômico, modificando os modelos vigentes até então na direção daqueles que 
marcarão os séculos finais do medievo. 

Não se deve encarar nem as mudanças, nem as reações a elas como 
movimentos lineares e uniformes no desenrolar do processo histórico do século 
XII, assim como as diferenças regionais devem ser contempladas. Se já para Haskins 
o Renascimento se estendeu para além dos limites desse século, isso se deve em grande 
parte aos diferentes ritmos de mudanças observadas no contexto mais amplo. Um 
exemplo significativo das dicotomias nesse período de convulsões encontra-se no 
Convento e na escola de S. Victor em Paris. Fundada por Guillaume de Champeaux 
no início do século XII nos arredores de Paris, a abadia de S. Victor foi uma 
resposta do teólogo diante de seu esgotamento em disputas na escola de Notre 
Dame. Destinada a ser refúgio espiritual do famoso teólogo parisiense, logo passou 
a atrair os discípulos de Guillaume, fazendo-se necessária a abertura também ali de 
uma escola. Pouco tempo mais tarde, já sob a direção de Gilduin, a abadia expandiu-
se e adotou a regra agostiniana, selando assim sua vocação para o ensino. Logo em 
seus anos iniciais, talvez em 1118 teria chegado ali, vindo provavelmente da Saxônia 
imperial, Hugo, que viria a ser a figura mais importante da abadia neste século XII, 
senão em toda sua história. O futuro magister de S. Victor chegou a Paris com sua 
formação já em estado avançado. Acredita-se que tenha estudado em Halberstadt e 
possivelmente em Flandres antes de ir à Ile-de-France. Oriundo da alta nobreza 
germânica, Hugo, passando por Marseille, levou dali riquíssimas relíquias do Santo 
patrono da abadia parisiense, como aponta a Necrologia de S. Victor. Além disso, 
seguiu a Hugo após alguns anos um seu tio, homônimo, politicamente muito bem 
articulado na diocese de Halberstadt e com seguras relações com a alta nobreza de 
Quedlinburg. Este evento corrobora a ideia de que S. Victor alcançou grande fama 
enquanto centro de formação nas artes liberales e na theologia ainda muito cedo em sua 
história. 

Se a ida de Hugo de S. Victor para a abadia em Paris pode ser vista como 
motivada pela fama de Gilduin e principalmente de seu fundador, Guillaume de 
Champeaux, após o início da atuação docente de Hugo sabe-se, tornou-se ele 
mesmo esse atrativo às gerações que se seguiram. Nessa época a comunidade de S. 
Victor já apresentava forte influência do monacato cluniacense, embora a 
observância da vida monástica estivesse orientada na reforma monástica do século 
XII. Contudo, a abadia logo substituiu o tradicional trabalho manual pelo trabalho 
intelectual, que preenchia, segundo se depreende dos escritos dos mestres victorinos 
e do Liber ordinis sancti victoris, a maior parte do dia dos conventuais. 

Hugo chegou a S. Victor em torno do ano 1114, logo após a saída de 
Guillaume de Champeaux, eleito 1113 bispo de Châlons e a elevação da comunidade 
à categoria de congregação de cânones regulares, ganhando inclusive forte apoio da 
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parte do rei francês, Luís VI. Quando exatamente o magister passou a lecionar na 
escola não é certo, assim como não se sabe se ele, após sua aceitação na 
comunidade, ainda absolveu estudos em Paris. Certo é que em meados dos anos 
1120 Hugo aparece já como docente da escola de S. Victor. Ele é um docente por 
excelência, como atestam suas diversas obras pedagógicas acerca das artes e da 
formação dos noviços.5 O magister apresenta entretanto diversos trabalhos também 
de caráter teológico-místico, exegético e sistemático, que atestam a erudição e o 
conhecimento de Hugo, o qual, diferentemente de alguns seus contemporâneos, e 
demonstrando um quase fundamentalismo monástico, buscou sempre fugir aos 
holofotes do ambiente acadêmico parisiense e europeu. Comprova essa opção de 
Hugo o fato de o autor não fazer em seus escritos quaisquer referências a si ou a sua 
própria história que permitam identificar com clareza origem e intenções do magister. 
Hugo busca sempre desaparecer no fundo de suas obras, deixando que estas “falem 
por si”, sem apoiar-se na fama de seu autor. Dentre os muitos textos cerca de 250 
títulos chegaram aos dias atuais. Destes o mais importante é talvez a summa de 
Hugo, De sacramentis christianae fidei. Trata-se de uma sistematização da totalidade dos 
elementos do mistério da fé cristã, como se concebia no início do século XII. Hugo 
faleceu em 11 de fevereiro de 1141 contando com cerca de 40-42 anos, causando 
grande comoção entre os monges, alunos e a comunidade parisiense de sua época. 

A fama do magister de S. Victor espalhou-se ainda bastante cedo, atraindo para 
Paris e para a escola onde atuava uma grande quantidade de alunos. Dentre estes 
encontrava-se, a partir da segunda metade da década de 1120 o jovem preboste de 
Klosterneuburg, Otto, filho do Markgraf Leopold III da Marchia orientalis do império 
romano medieval, atualmente Áustria. Otto nasceu em data incerta, provavelmente 
1112 em Klosterneuburg, assentamento próximo à atual Viena elevado em 
importância por seu pai, o Markgraf Leopold III, que ali decidiu tomar residência, e 
fundou uma abadia juntamente com uma escola. A mãe de Otto era Agnes, filha de 
Henrique IV e irmã de Henrique V, imperadores da casa Sálica. Em primeiras 
núpcias Agnes havia sido casada com Frederico I, duque da Suábia, sendo mãe de 
Conrado III, rei germânico e avó de Frederico I, Barbarossa, imperador romano e 
principal expoente da casa Staufer no século XII. Assim, Otto era meio irmão de 
um rei e tio de um imperador romano, além de irmão de dois duques da Baviera e 
da Áustria, o que o situa na mais alta nobreza germânica do século XII, com 
ligações diretas a duas casas imperiais. 

Pouco se sabe sobre a vida e atuação de Otto até assumir a cátedra da diocese 
de Freising, em 1138. Conhecidos são somente alguns passos de sua carreira. O 
posterior bispo da Baviera tornou-se ainda criança preboste da abadia de 

                                                           
5 Practica geometriae, De grammatica, Epitome dindimi ad philosophiae, Didascalicon, De institutione novitorum, De scripturis 
et scriptoribus sacris e o inédito Chronicon. 
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Klosterneuburg. Com as rendas provindas deste cargo financiou seus estudos na 
França, em Paris e provavelmente em outras escolas importantes no período, talvez 
Chartres e Laon. Em Paris é tida como certa sua formação em S. Victor onde 
provavelmente teve aulas com o magister Hugo, cujas teses conhecia e pelas quais foi 
influenciado. Ao concluir os estudos, retornando ao território germânico adentrou 
como noviço no monastério cisterciense de Morimond, onde veio a ser eleito abade 
no início de 1138, cerca de meio ano antes de ser chamado à sé de Freising. Sua 
atuação na diocese foi de caráter restaurador e reformador. Ele se esforçou pela 
reconstrução e restauração de conventos dos cânones regulares, pela recuperação de 
bens usurpados e pela defesa dos interesses da igreja de Freising diante das 
ingerências e ataques dos Wittelsbacher – Vögte da diocese, aliados, contudo a 
opositores da família de Otto no que se refere à política local na Baviera – bem 
como dos Welfen – tradicionais duques da Baviera, despojados, porém, por 
Conrado III. Ao fim de sua vida o bispo ainda se esforçou pela reforma da escola 
episcopal em Freising, introduzindo entre os cânones o método escolástico e o 
ensino da filosofia aristotélica, que Otto aprendera em sua estada na França. 
Bastante articulado politicamente, Otto esteve presente em diversas ocasiões junto à 
corte imperial, tendo viajado como enviado imperial em duas ocasiões a Roma. Por 
fim o bispo tomou parte na segunda cruzada entre 1147-49, tendo liderado a coluna 
dos peregrinos pela Ásia Menor em uma campanha desastrosa que muito marcou o 
pensamento de Otto. Apesar de toda essa atividade política, diplomática e religiosa é 
especialmente por conta de sua escrita histórica que Otto alcançou fama nos tempos 
que se seguiram à sua existência, sendo que mesmo em vida sua habilidade já 
encontrou entusiasmada audiência na corte imperial. São duas as obras que 
sobreviveram aos tempos: uma história universal, a Historia de duabus civitatibus, e 
uma crônica dos primeiros anos de governo de Frederico Barbarossa, as Gesta 
Friderici I. imperatoris. 

Desse modo nota-se algumas semelhanças e diferenças entre ambos os autores 
aqui em foco. Como características comuns vê-se a preocupação de ambos com 
uma formação que se mostrava bastante progressiva em sua época. Estavam abertos 
ao ensino da “nova” filosofia e buscaram se atualizar e tomar parte nas discussões 
de seu tempo. Ao mesmo tempo mostram sua dependência ainda de alguns modelos 
tradicionais no que concerne o estilo de vida da intelectualidade, bastante vinculada 
à atividade eclesiástica, seja na forma canônica, seja na figura do bispo. Por fim 
ambos mostram também interesse e suporte em relação à reforma monástica do 
século XII, optando por uma vida regular reformada. As diferenças observam-se 
especialmente nas suas atuações externas ao ambiente monástico. Enquanto Hugo 
permaneceu na abadia e seu contato com o mundo externo se deu especialmente 
através da atuação docente, Otto atuou diretamente entre os grandes do império 
romano na qualidade de agente político de peso nesse contexto. Diante dessas 
semelhanças e distinções se pretende adiante observar a abordagem do tema político 
em obras de ambos os autores. De Otto será analisada sua Historia, de caráter mais 
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filosófico, enquanto de Hugo a opção recai sobre o De sacramentis. Embora de 
caráter distinto6, um estudo dialogando ambas as obras pode apresentar aspectos 
interessantes quanto ao pensamento político na primeira metade do século XII, pois 
além de abordar o problema do pensamento político em suportes não tradicionais 
aponta potencialmente para o trânsito das ideias referentes ao tema político no 
contexto intelectual da Renaissance. 

 

Hugo e a ordem política no De sacramentis 

 

Em seu De sacramentis christiane fidei Hugo trata das questões relacionadas à 
política e ao poder laico – terreno (terrenus) como o autor a ele se refere – 
especialmente na segunda parte do segundo livro. Ali o magister se dedica ao debate 
ligado ao problema das relações de poder entre os poderes eclesiásticos e os poderes 
laicos e à teoria dos dois gládios, tema dominante no seio das disputas de poder, 
intensificadas no fim do século XI e início do século XII em virtude da reforma 
papal e as consequentes disputas com o poder e as premissas imperiais, 
especialmente em relação à questão das investiduras.7 Um breve olhar sobre os 
capítulos constituintes desse trecho da obra de Hugo já apontam para a tendência 
do autor. No capítulo III da segunda parte, segundo livro, Hugo trata dos dois 
elementos constituintes – de duobus parietibus – da Ecclesia medieval, os quais ele 
identifica com os laicos, por um lado, e os clérigos por outro (Hugo de S. Victor, 
2008: 337-338). É preciso enfatizar que para além do sentido institucional, de 
“igreja”, o termo ecclesia na obra de Hugo refere-se – e aqui em especial – a toda a 
comunidade dos cristãos, à cristandade, entendida enquanto corpo político, social e 
religioso no Ocidente medieval. Assim sendo, já o enunciado do capítulo III mostra 
como o magister encara o corpo social de sua época: ele é constituído de dois grupos, 
sendo um, o mais numeroso, composto por laicos, e o outro, composto por pessoas 
ligadas institucionalmente à Igreja. Trata-se de dois modos de vida distintos e cada 
qual possui, segundo Hugo, os seus bens, de acordo com a sua situação, ou seja, o 
grupo “terreno” possui bens igualmente “terrenos”, enquanto os religiosos – ou 
“espirituais”, tomando o devido cuidado para não confundir o termo com a 
nomenclatura posteriormente atribuída a determinados movimentos monásticos – 

                                                           
6 Ainda mais interessante seria a comparação entre a obra de Otto e o Chronicon de Hugo. Esta obra, contudo, 
é inédita e os manuscritos de difícil acesso. Eventualmente um tal estudo se deva propor em momento 
oportuno no futuro. 
 
7 A teoria dos dois gládios no contexto da questão das investiduras encontra-se de forma concisa, porém 
bastante completa em Miethke (1991). 
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possuem bens espirituais (Hugo de S. Victor, 2008: 338). Com isso o magister 
procura definir duas esferas sociopolíticas na sociedade do século XII, assim como 
ele define os limites da atuação de cada grupo. Os laicos devem restringir-se à 
atuação no “século”, enquanto os religiosos devem dedicar-se aos assuntos 
espirituais (Hugo de S. Victor, 2008: 337-338). Verifica-se então já nessa proposta 
inicial de Hugo sua concordância com o projeto da reforma papal dos séculos XI e 
XII e a sua bandeira de defesa da libertas ecclesiae.8 

O caráter político das proposições apresentadas por Hugo faz-se claro neste 
trecho. Ali o magister apresenta além de sua percepção a respeito da composição 
sociopolítica do Ocidente medieval, também suas idealizações quanto ao tema. Isso 
se depreende especialmente a partir da afirmação de Hugo de que ‘a justiça e a 
verdadeira utilidade (proveito) será alcançada caso cada um receba de acordo com o 
que é seu e para o seu bem’ (Hugo de S. Victor, 2008: 338)9, ou seja, quando a 
perfeita separação entre as esferas laica e religiosa se cumprir. É inegável o caráter 
reformador dessa afirmação. Consequentemente, para o autor do De sacramentis, é 
justo que cada um dos grupos – laicos & clericos (Hugo de S. Victor, 2008: 337) – 
estejam submetidos a uma potestas distinta, a saber, os clérigos devem estar sob o 
comando exclusivo da potestas divina – exercida sobre este mundo através da 
hierarquia eclesiástica (expressa no capítulo IIII desta mesma segunda parte do 
segundo livro) cujo líder supremo é o summum pontificem (Hugo de S. Victor, 
2008: 339) –, enquanto os laicos se submetem à potestas terrena (Hugo de S. Victor, 
2008: 338-339).10 

                                                           
8 A libertas ecclesiae se transforma durante o movimento de reforma papal do século XI. O termo deixa de 
designar as liberdades de igrejas singulares, em geral colocadas sob a autoridade direta de um protetor, rei ou 
papa, e livres, por conseguinte, das interferências de forças locais, para se referir a uma liberdade geral da 
igreja em relação às intervenções de poderes laicos. A libertas ecclesiae apresenta nesse sentido como 
características a centralização do poder eclesiástico, cujo ápice hierárquico se define cada vez mais na figura 
do papa, a defesa da jurisdição universal do poder papal e a não-interferência dos poderes laicos nos 
processos decisórios da igreja, inclusive em relação a reis e ao imperador, cujo principal efeito tocava a 
questão das investiduras episcopais, utilizadas no contexto imperial como ferramenta política pelos 
imperadores. A este respeito ver Szabó-Bechstein (1977-1999), Fried (1985: 336ss.), Tierney (1995) e 
Robinson (2004). 
 
9 “Vt autem in utraque uita iusticia seruetur. et utilitas proueniat. primum utrimque distributi sunt. qui 
utriusque bona secundum necessitatem uel rationem studio ac labore acquirant. deinde alii qui ea potestate 
officii commissi secundum equitatem dispensent. ut nemo fratrem suum in negotio supergrediatur. sed 
iusticia inuiolata conseruetur”. Hugo de S. Victor (2008: II/2, 338) (tradução livre). 
 
10 “Due quippe uite sunt. una terrena. alia celestis. altera corporea. altera spiritualis. Vna qua corpus uiuit ex 
anima. altera qua anima uiuit ex deo. Vtraque bonum suum habet quo uegetatur et nutritur. ut possit 
subsistere. Vita terrena bonis terrenis alitur. uita spiritualis. spiritualibus bonis nutritur. Ad uitam terrenam 
pertinent omnia que terrena sunt. ad uitam spiritualem que spiritualia sunt bona omnia. Propterea in utroque 
populo secundum utramque uitam distributo potestates sunt constitute. In laicis quippe ad quorum studium 

et providentiam ea que terrenȩ vitȩ necessaria sunt pertinent potestas est terrena. in clericis autem ad quorum 
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Ambas as potestates apresentam ainda de acordo com Hugo diversos níveis e 
ordens, cuja origem se verifica sempre na maior autoridade de cada grupo (Hugo de 
S. Victor, 2008: 338-339).11 Ele aponta deste modo novamente para as estruturas 
sociopolíticas da Alta Idade Média, assim como apresenta uma interpretação das 
mesmas, ligada a um caráter bastante pessoal dessas, ambas estando diretamente 
vinculadas e sendo dependentes em certa medida do caput de cada potestas. Ainda 
mais explícito fica isto diante da afirmação do magister de que a maior autoridade 
eclesiástica é o sumo pontífice, enquanto a maior autoridade governamental é o rei 
(Hugo de S. Victor, 2008: 338-339).12 

Hugo se coloca desse modo em contato com o pensamento de sua época e se 
mostra um propagador das ideias básicas que marcam os ideais da reforma papal. A 
separação entre duas esferas de poder apontam nessa direção, assim como a defesa 
da libertas ecclesiae, as quais aparecem como base das expectativas políticas do magister 
parisiense. Ainda mais marcante no âmbito das discussões políticas do início do 
século XII é a questão da primazia do poder, ou seja, se existe um equilíbrio de 
poderes entre os líderes laico e espiritual, ou se a proposta do papa Gelásio, a 
respeito dos dois gládios, deve ser interpretada através de uma hierarquia de poderes 
(Miethke, 1991). Também em relação a este tema é possível observar o 
posicionamento de Hugo, quando este afirma que “assim como a vida espiritual é 
mais digna que a vida terrena, também o poder espiritual é superior ao poder 
terreno em honra e dignidade” (Hugo de S. Victor, 2008: 339).13 Esta postura de 
Hugo é especialmente interessante e merece um olhar mais detalhado. 

                                                                                                                                                                          
officium spectant ea que spiritualis vite sunt bona. potestas est divina. Illa igitur potestas secularis dicitur. ista 
spiritualis nominatur.” Hugo de S. Victor (2008: II/2, 338). 
 
11 “In utraque potestate diuersi sunt gradus et ordines potestatum sub uno tamen utrinque capite distributi et 
quasi ab uno principio deducti. et ad unum relati.” Hugo de S. Victor (2008: II/2, 338). 
 
12 “Terrena potestas caput habet regem. spiritualis potestas caput habet summum pontificem. Ad potestatem 
regis pertinent que terrena sunt, et ad terrenam uitam facta omnia. Ad potestatem summi pontificis pertinent 
que spiritualia sunt et vite spirituali attributa universa.” Hugo de S. Victor (2008: II/2, 338-339). 
 
13 “Quantum autem uita spiritualis dignior est quam terrena et spiritus quam corpus. tantum spiritualis 
potestas terrenam siue secularem potestatem honore ac dignitate precedit. Nam spiritualis potestas terrenam 
potestatem et instituere habet ut sit. et iudicare habet si bona non fuerit. Ipsa uero a Deo primum instituta est 
et cum deuiat a solo Deo iudicari potest sicut scriptum est. Spiritualis diiudicat omnia. et ipse a nemine 
iudicatur. Quod autem spiritualis potestas quantum ad divinam institutionem spectat et prior sit tempore et 
maior dignitate in illo antiquo ueteris instrumenti populo manifeste declaratur. ubi primum a deo sacerdotium 
institutum est postea uero per sacerdotium iubente deo regalis potestas ordinata. Vnde adhuc in ecclesia dei 
sacerdotalis dignitas regalem potestatem sacrat et sanctificans per benedictionem et formans per 
institutionem. Si ergo ut dicit apostolus qui benedicit maior est et minor qui benedicitur constat absque omni 
dubitatione quod terrena potestas que a spirituali benedictionem accipit. iure inferior estimatur.” Hugo de S. 
Victor (2008: II/2, 339). 
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O magister afirma diretamente a superioridade do poder eclesiástico ao poder 
temporal nesta passagem, mas o faz de maneira bastante refinada, conservando a 
distinção das esferas de atuação e resguardando as prerrogativas régias quanto ao 
poder terreno. Mantêm-se assim as esferas de atuação em distinção. A esta visão 
tendendo à dualidade do poder Hugo acrescenta a declaração, contudo, que a 
distinção das dignidades remonta também ao fato do poder espiritual ser 
responsável pela sagração e instituição do poder régio, o que garante aos clérigos 
não somente um poder no ato de instituição, mas também um poder fiscalizador do 
poder secular, uma vez que o poder papal, caput do poder eclesiástico, deve também 
ter autoridade para julgar o poder régio. Esta autoridade deriva de duas fontes 
segundo o magister: por um lado, através da sagração monárquica, instituinte do 
poder régio; por outro lado, pela obrigação do sumo pontífice diante da divindade, 
de prestar contas sobre todos aqueles sob jurisdição papal. Aqui nota-se a forte 
tendência ‘gregoriana’ do texto de Hugo, que afirma de forma conclusiva, ser este o 
motivo pelo qual o poder terreno é justamente – no sentido de justiça – inferior ao 
poder papal. É uma posição bastante radical no contexto político em que a obra foi 
composta, especialmente considerando-se o período posterior à concordata de 
Worms. Por outro lado pode-se depreender no texto do acadêmico parisiense uma 
crítica à grave crise de poder que abalou o poder papal nos anos 1130. Para Hugo, o 
papa deve estar acima das intrigas e dos jogos de poder terrenos. 

Após esse debate sobre a hierarquia dos poderes terreno e eclesiástico o 
magister de S. Victor dedica um capítulo de sua obra a discutir exclusivamente os 
elementos constituintes do poder laico. Ele inicialmente retoma o afirmado, de que 
todas as coisas terrenas estão submetidas ao poder terreno, sem negar com isso, 
contudo, a supremacia do poder eclesiástico, como já apresentado (Hugo de S. 
Victor, 2008: 340).14 Em seguida ele aponta sumariamente as tarefas do poder 
terreno: distribuir poderes e posses terrenas de acordo com a justiça, assim como 
defender estes contra a injustiça (Hugo de S. Victor, 2008: 340).15 Ao retomar o 
tema do poder terreno e reduzi-lo a uma função jurídica, Hugo de S. Victor explicita 
seu conceito a respeito do papel da política. Este se apresenta neste contexto como 
diretamente ligado à administração dos elementos materiais, de modo que as demais 
competências políticas derivam no pensamento de Hugo desta característica. Ao 
fazer isso o magister evidencia também qual é, em sua interpretação, o elemento 
central da ação política terrena, a saber a justiça (Hugo de S. Victor, 2008: 340). A 

                                                           
14 “Potestas terrena pertinet ad uitam terrenam. et omnia quae ad terrenam uitam spectant subiecta sunt 
terrene potestati.” Hugo de S. Victor (2008: II/2, 340). 
 
15 “Hec autem omnia duppliciter pertinent ad ius terrene potestatis. ut uidelicet ipsa terrena potestas hec et 
possidentibus secundum iusticiam distribuat et contra iniusticiam impugnantium defendat. Sicut autem 
prelatorum debitum est subiectis possidenda iuste dispensare. et eos contra iniusticiam defendere. sic 
subiectorum debitum est secundum instituta legum et rationabiles consuetudines prelatis et in se et in suis 
seruitium exibere.” Hugo de S. Victor (2008: II/2, 340). 
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partir da ação desta a política desempenha seu papel social e obtém sua legitimação. 
Isto se torna ainda mais evidente quando Hugo discorre sobre os modos como se 
determina a justiça das ações do poder terreno, concluindo que quando esta não é 
empregada de forma justa, esta deixa de chamar-se por este nome (Hugo de S. 
Victor, 2008: 341).16 Hugo se aproveita da polissemia do termo para aqui expor os 
elementos que ele considera fundamentais na constituição de um corpo político 
laico ideal, os quais se condensam na submissão desse corpo a um “estatuto ético” 
definido pela virtude. A justiça remete neste caso tanto aos modelos clássicos, 
quanto aos modelos cristãos, apresentando uma expectativa que se constitui na 
síntese dessas tradições, explicitando assim a relação dos conceitos de Hugo com o 
ambiente de Renaissance do século XII. 

 

Otto e a ordem política na Historia de duabus civitatibus 

 

No De sacramentis de Hugo de S. Victor os temas relativos à política inserem-se 
em um contexto de discussão – na forma de uma Summa – de uma série de 
elementos constituintes e caracterizantes do cristianismo, como o próprio autor 
propõe (Hugo de S. Victor, 2008: 31).17 Em Otto de Freising encontra-se um 
quadro bastante distinto deste. Diferentemente da proposta de Hugo, de discussão 
teórica dos mais distintos temas, dentre eles também os temas políticos, apontando 
sempre para a relação destes com a revelação evangélica na forma da revelação 
histórica, alegórica e tropológica das escrituras (Hugo de S. Victor, 2008: 33),18 Otto 
pretende em sua Historia de duabus civitatibus escrever uma obra de historiografia, 
seguindo os moldes propostos dentro da tradição cristã ocidental por Agostinho de 
Hipona e Paulo Orósio (Otto de Freising, 1912 (1984): 2–3 e I/8).19 Tendo em vista 

                                                           
16 “Nam quod aliquo modo licet non statim omni modo licet. et ipsa iustitia nisi iuste exibita fuerit iusticie 
nomen amittit.” Hugo de S. Victor (2008: II/2, 341). 
 
17 “Hanc enim quasi brevem quandam summam omnium in unam seriem compegi.” Hugo de S. Victor 
(2008: 31). 
 
18 “De hac autem materia tractat divina scriptura secundum triplicem intelligentiam. hoc est historiam. 
allegoriam. tropologiam. Historia est rerum gestarum narratio. que in prima significatione littere continetur. 
Allegoria est cum per id quod factum dicitur aliquid aliud factum sive in preterito. sive in presenti. sive in 
futuro significatur. Tropologia est cum per id quod factum dicitur, aliquid faciendum esse significatur.” Hugo 
de S. Victor (2008: 33). 
 
19 “Unde nobilitas vestra cognoscat nos hanc historiam nubilosi temporis, quod ante vos fuit, turbulentia 
inductos ex amaritudine animi scripsisse ac ob hoc non tam rerum gestarum seriem quam earundem miseriam 
in modum tragediae texuisse...” Otto de Freising (1912 (1984): 2-3); “Quia ergo per haec et huiusmodi mundi 
probatur versibilitas, necessarium ratus sum ad petitionem tuam, frater karissime Isingrime, historiam 
texere...” Otto de Freising (1912 (1984): I/8). 
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esta peculiaridade, é preciso encontrar as informações respectivas às propostas 
teóricas vinculadas à política inseridas – de modo geral indireta e subjetivamente – 
no relato historiográfico de Otto. A seguir optou-se, portanto por se destacar alguns 
trechos em que as afirmações do bispo frisingense permitem uma observação mais 
direta de suas propostas ideal-políticas. 

É na carta dedicatória ao imperador Frederico I, que acompanha a versão que 
se nos transmitiu da obra de Otto, que encontramos as mais diretas referências aos 
modelos políticos ideais propostos pelo bispo. Logo ao início da epístola que 
acompanha o texto historiográfico enviado ao imperador Otto gratula a Frederico e 
reconhece neste o desejo de realizar um bom governo (Otto de Freising, 1912 
(1984): 1).20 Essa noção de bom governo depreende-se da caracterização feita pelo 
frisingense neste trecho de sua carta, vinculada a uma ideia de melhora de sua 
condição através da ação governativa de Frederico I. O bom governo é para Otto 
aquele que procura não somente defender a res publica pelas armas, mas também visa 
a ordenação de sua forma e a manutenção da paz internas através da ação legislativa 
e jurídica do imperador (Otto de Freising, 1912 (1984): 1). O bispo de Freising não 
difere aqui de outros pensadores de sua época, como o próprio magister Hugo de S. 
Victor. Também o bispo anseia pela ordem interna da res publica cujo objetivo final é 
a manutenção da paz. A essa conclusão é possível chegar já pela oposição posta por 
Otto de Freising entre a manutenção (tutare) pela força (armum) e a 
constituição/ordenação interna (informare) pela legislação e pela justiça (lex/iudicium). 
Mais adiante esse anseio pela paz e a ordem se tornam mais claros. Por ora é 
interessante ressaltar que o cronista reforça essa ideia da justiça e das leis como 
elemento fundamental de um governo ideal remetendo justamente ao exemplo 
histórico de Artaxerxes, que teria – embora não fosse cristão, fato que Otto ressalta, 
dado ainda mais força à sua argumentação – através das leis e de sua justiça alçado a 
si mesmo a um patamar de grande fama e glória (Otto de Freising, 1912 (1984): 1).21 

Retomando o tema da paz, ele torna-se especialmente claro em um trecho 
posterior, ainda na carta destinada a Frederico, quando Otto louva o imperador por 
suas ações que conduziram à restituição da paz no império, de modo que se possa 
afirmar de Frederico que ele seja verdadeiramente pacificus (Otto de Freising, 1912 

                                                                                                                                                                          
 
20 “Parui ergo libens et lubens vestro imperio tanto devotius, quanto regiae excellentiae convenientius esse 
considero ob rei publicae non solum armis tutandae, sed et legibus et iudiciis informandae incrementum 
antiqua regum seu imperatorum gesta vos velle cognoscere.” Otto de Freising (1912 (1984): 1). 
 
21 “Sic magnus ille Persarum rex Assuerus seu Artaxerses, quamvis ad agnitionem verae lucis per cultum unius 
Dei non pervenisset, ex nobilitate tamen animi regiae magnificentiae id expedire cogitans, annalia, quae sub 
ipso vel antecessoribus suis scripta erant, revolvi iussit, et ita gloriam hanc, ne videlicet innocens tamquam 
reus puniretur nocensque ut innoxius pęnam effugeret, adeptus est.” Otto de Freising (1912 (1984): 1). 
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(1984): 2).22 Há que se atentar para o fato que essa caracterização parte de 
determinada projeção do bispo frisingense e depende de seus ideais, concepções e 
visões de mundo. O ser pacificus neste caso corresponde a certos modelos referentes 
à política idealizados por Otto. É nos elementos que sustentam a caracterização 
realizada pelo cronista que se encontram os indícios dos ideais políticos a que o 
autor subscreve. Neste caso trata-se da restituição da paz no império romano após 
as convulsões que se somavam desde fins do século XI e a chamada crise das 
investiduras, passando pelas crises sucessórias de 1125 e 1137, até a ascensão de 
Frederico I ao trono germânico em 1152 e sua coroação imperial em 1155. A longa 
fase de instabilidade política gerou um anseio por estabilidade da parte de Otto, que 
é transposto para sua obra cronística, como o próprio bispo afirma (Otto de 
Freising, 1912 (1984): 2-3).23 As alterações que o frisingense observa a partir do 
início do governo de Frederico o levam a ver neste um exemplo ideal (Otto de 
Freising, 1912 (1997): 9-10)24, sobretudo devido aos desdobramentos da política do 
Staufer sobre a diocese de Freising, epicentro de graves conflitos durante a longa 

                                                           
22 “Vos autem, princeps clarissime, qui re et nomine Pacificus iure appellamini, quia noctem nebulosam ac 
pluviosam ad delectabilia matutinae serenitatis spectacula cuique quod suum est conservando reduxistis 
pacemque amabilem mundo reddidistis, Deo – qui et principium – perseverantiam largiente huius tam amarae 
sententiae, divina favente clementia, iudicium non incidetis.” Otto de Freising (1912 (1984): 2). 
 
23 “Unde nobilitas vestra cognoscat nos hanc historiam nubilosi temporis, quod ante vos fuit, turbulentia 
inductos ex amaritudine animi scripsisse ac ob hoc non tam rerum gestarum seriem quam earundem miseriam 
in modum tragediae texuisse et sic unamquamque librorum distinctionem usque ad septimum et octavum, per 
quos animarum quies resurrectionisque duplex stola significatur, in miseria terminasse.” Otto de Freising 
(1912 (1984): 2-3). 
 
24 “Unde hoc tempore scribentes quodammodo iudico beatos, dum post turbulentiam preteritorum non 
solum pacis inaudita reluxit serenitas, sed et quod ob victoriosissimi principis virtutes tanta Romani imperii 
pollet auctoritas, ut et sub eius principatu gens vivens humiliter silendo conquiescat, et barbarus quique vel 
Grecus, extra terminos ipsius positus, auctoritatis eius pondere pressus contremiscat. Fateor, dum ante aliquot 
annos priorem hystoriam terminassem, spiritusque peregrini Dei ad sumenda contra gentes quae orientem 
inhabitant arma totam pene Hesperiam afflasset, pro pacis iocunditate, quae orbi momentanee tunc arriserat, 
stilum vertere cogitaram, iamque scribere coeperam, sed, quo instinctu nescio, tamquam animo futura 
presagiente finemque inspiciente coeptum proieci opus. Sic tamquam a nolente seu nesciente presenti 
tempori propositi implendi negotium reservatum fuisse estimo, dum firma quies – si tamen rebus caducis 
aliqua fides adhibenda est – sub strennuissimo principe in Romano orbe expectatur.” Otto de Freising (1912 
(1997): 9-10). A posição de Otto, quase incondicionalmente favorável a Frederico I é desde há muito alvo de 
grandes discussões entre seus estudiosos. Duas tendências distintas se formaram no decurso dos debates, uma 
propondo que Otto não passe de um cronista “cortês”, no sentido em que faria apenas um trabalho formal e 
panegírico, carecendo ao bispo a objetividade no relato, especialmente de suas Gesta Friderici; enquanto isso o 
frisingense é tido por uma parcela dos historiadores modernos como um legítimo cronista, quiçá um dos mais 
geniais do medievo, incluindo-se aí sua obra dedicada ao reinado de Frederico, sendo seu louvor ao 
imperador fruto de legítima crença numa melhora da situação do império romano sob o governo deste. Na 
historiografia mais recente é possível ver ainda tais debates em Mégier (2010), a qual contesta o valor das 
Gesta Friderici, declarando que tal obra de Otto é tendenciosa e não mantém o mesmo nível da sua Historia de 
duabus civitatibus devido à sua dependência do patronato do imperador Frederico. Contrário a esta posição de 
Mégier aparece os trabalhos de Deutinger (2010), Schmitz-Esser (2010) e especialmente Zotz (2012). 
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fase de instabilidade do início do século XII.25 Frederico é então retratado como 
pacificus, pois corresponde aos anseios – políticos – do bispo de Freising em relação 
ao restabelecimento da paz e da ordem e a solução dos conflitos entre sua família e 
dos opositores Welfen na região da diocese da qual é o líder. Ordem e paz, contudo, 
não são categorias universais, e compreender aquilo que Otto entende sob esses 
termos é fundamental para a correta compreensão das concepções ideal-políticas do 
cronista. Seguindo a exposição de Otto de Freising é possível observar que o autor 
associa o restabelecimento da paz à ação política de Frederico I pautada pela iustitia, 
entendida como virtude do governante. É esse o sentido que se atribui à formulação 
do bispo de que Frederico agiu “preservando aquilo que pertence a cada um” (Otto 
de Freising, 1912 (1984): 2).26 É notável nesse caso a semelhança entre o elogio a 
Frederico e a proposta ideal-política de Hugo de S. Victor, como acima apresentado. 
O recurso a tal definição da ação política, seja no contexto ideal ou no contexto do 
elogio, aponta para um possível elemento comum às expectativas do século XII no 
tocante à ação governativa ideal. A legitimação política passa, de acordo com as 
concepções desses autores, pela realização da justiça, a qual se define pela ordenação 
dos bens pertinentes a cada indivíduo, grupo ou instituição. É importante notar que 
os termos utilizados nessa definição em ambos os autores é polissêmica. Em 
nenhum caso há uma clara definição de quem seriam os objetos da justiça do 
governante, podendo a mesma estar ligada tanto aos indivíduos, como a grupos ou 
instituições, além de não se restringir – mesmo em Hugo27 – a uma ação sobre a 
parcela laica dessa sociedade medieval. 

Retornando ao texto de Otto, observa-se mais além que estando a ação 
governativa de Frederico I ligada a uma noção de virtude, neste caso de iustitia, 
aponta não somente para um ideal político terreno, mas submete também o governo 
do imperador ao favor divino. Frederico restabelece a paz no império romano 
mantendo a justiça e em consequência o governante escapa à justiça divina (Otto de 
Freising, 1912 (1984): 2).28 O bispo de Freising remete aqui a um elemento 
legitimador do poder régio de relevância capital nas discussões políticas no contexto 
da crise das investiduras. Isso se deve em especial à questão da origem do poder 
régio, central nos debates desse período. O favor divino a Frederico indica – ainda 
que de forma indireta e não conclusiva – uma posição favorável à concepção da 

                                                           
25 A Este respeito ver Ziegler (2007), Ziegler (2009), Ziegler (2008), além dos autores citados acima 
(Deutinger, Schmitz-Esser e Zotz) e das diversas contribuições em Hechberger and Schuller (2009). 
 
26 “[...] cuique quod suum est conservando...” Otto de Freising (1912 (1984): 2). 
 
27 Neste sentido aponta o capítulo de Hugo sobre a posse de bens terrenos por parte dos poderes e 
instituições eclesiásticos Hugo de S. Victor (2008: 340-341). 
 
28 “Vos autem [...] Deo – qui et principium – perseverantiam largiente huius tam amarae sententiae, divina 
favente clementia, iudicium non incidetis.” Otto de Freising (1912 (1984): 2). 
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investidura régia direta, ou seja, à ideia de que o rei é ungido de Deus e que tal 
unção se dá de forma direta. Otto coloca-se contrário à posição da vulgata 
gregoriana, que vê a unção régia como ato instiuinte oriundo do poder eclesiástico, 
sendo que o poder laico deriva, neste caso, deste poder eclesiástico, estando a ele 
submetido. Tal posição do frisingense se confirma em dois outros trechos da mesma 
carta destinada ao imperador. Logo antes do elogio a Frederico Otto escreve que os 
reis não têm ninguém acima de si além do próprio Deus e, citando a escritura 
sagrada do cristianismo, afirma que o poder dos reis foi dado pelo próprio divino 
(Otto de Freising, 1912 (1984): 2).29 Após a supracitada referência a Frederico como 
pacificus o bispo reafirma que Deus muda os reinos na história e os dá a quem quiser 
(Otto de Freising, 1912 (1984): 2).30 

A discussão apresentada por Otto na sua carta dedicatória ao imperador 
Frederico I remete, como já foi dito, às discussões em torno da origem do poder 
régio e sua legitimação, tema que no contexto em que a obra se insere aponta 
invariavelmente para o debate renovado sobre a chamada tese dos dois gládios, a 
qual remonta à proposta de separação dos poderes laico e eclesiástico do papa 
Gelásio I († ca. 496).31 Em um contexto de forte disputa entre os poderes em 
virtude da crise das investiduras, o tema da divisão das esferas torna-se central, 
sendo que a proposta gregoriana propõe uma supremacia do poder eclesiástico32, 
como Hugo de S. Victor expõe em seu De Sacramentis (Hugo de S. Victor, 
2008: 339). O bispo de Freising se destaca nesse âmbito por apresentar uma postura 
distinta às partes em disputa em seu contexto. Otto apresenta uma interpretação mais 
moderada, na qual o poder dos reis, como visto, deriva diretamente de Deus. A 
ressalva de que o frisingense procura com tais afirmações agradar ao destinatário de 
sua epístola, apresentando para tanto uma interpretação favorável à postura do 
imperador não se sustenta, contudo, diante das digressões do bispo no prólogo ao 
quarto livro de sua historia. Ali Otto aborda diretamente a questão da divisão dos 
poderes eclesiástico e régio, em trecho composto antes mesmo da ascensão de 
Frederico ao trono germânico e imperial. 

O frisingense inicia sua discussão sobre a divisão das esferas de poder de 
forma muito semelhante a Hugo de S. Victor. Ele propõe que dentro da ecclesia – 
entendida aqui enquanto cristandade – foram estabelecidas por Deus duas pessoas, 

                                                           
29 “[...] regibus tamen, qui nullum preter ipsum supra se habent, quem metuant [...] Audite, reges, et intelligite 
[...] quoniam data est a Domino potestas vobis et virtus ab altíssimo...” Otto de Freising (1912 (1984): 2). 
 
30 “[...] Deique regna mutantis et cui voluerit dantis ...” Otto de Freising (1912 (1984): 2). 
 
31 A este respeito ver Schieffer (1977-1999). 
 
32 Sobre a retomada do tema dos dois poderes e a formulação de uma tese dos dois gládios propriamente dita 
ver Goez (1977-1999). 
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sendo uma eclesiástica e outra laica (Otto de Freising, 1912 (1984): 181).33 Assim 
como Hugo, Otto observa a presença de duas classes de pessoas dentro da 
cristandade, sendo que cada qual atua em um espaço distinto. Aos laicos competem 
a vida material, com seus bens e dignidades, enquanto aos clérigos dizem respeito, 
paralelamente, a vida espiritual e seus elementos. Contudo, a partir dessas 
observações iniciais o bispo se distancia da visão de Hugo – o qual afirma a 
superioridade do poder eclesiástico – para apresentar uma visão de equilíbrio entre 
ambas a partes. Não simultaneamente em uma, mas em duas pessoas, como o 
frisingense destaca (Otto de Freising, 1912 (1984): 181). Com isso fica clara a 
posição de Otto no contexto das discussões em torno das esferas de poder no 
medievo e afasta-se a acusação de um partidarismo oriundo de uma possível busca 
de favorecimento do bispo junto ao imperador Frederico, a quem ele envia sua 
historia. Pelo contrário, o trecho apresentado aponta para uma consistência do 
argumento de Otto em favor de um equilíbrio de poderes no medievo, no qual 
ambos têm sua origem diretamente na ordenação divina e, em decorrência disso, 
nenhum dos poderes se coloca como superior ao outro, ou mesmo, que deva atuar 
fora de seu espaço, divinamente ordenado, e interferir no poder do outro grupo 
mencionado. Essa perspectiva de Otto se confirma ainda no prólogo ao sétimo livro 
de sua historia. Ali mais uma vez o bispo afirma que Deus ordena todos os poderes, 
inclusive os impérios, através dos quais tal ordem se estende aos quadros menores 
(Otto de Freising, 1912 (1984): 307-308).34 Assim cristaliza-se cada vez mais a 
imagem de que para o frisingense os poderes eclesiástico e laico têm sua origem 
diretamente em Deus, e que ambos os poderes detêm, em virtude dessa origem 
comum, o mesmo status diante dos homens. Otto insiste nesse ponto repetidamente 
ao afirmar a presença das duas pessoas em uma única ecclesia (Otto de Freising, 1912 
(1984): 309).35 Fundamentam a postura do bispo bávaro seus anseios por unidade – 
que se estendem a toda a cristandade, e não somente à realidade imperial ou 
eclesiástica de sua época – ordem e paz. É preciso ressaltar a co-dependência desses 

                                                           
33 “Duae, inquiunt, personae a Deo in ęcclesia sunt constitutae, sacerdotalis et regalis. Quarum una Christi 
tractare debet sacramenta ac ęcclesiastica spiritali gladio exercere iudicia. Altera gladium materialem contra 
hostes ęcclesiae, pauperes ęcclesiasque Dei ab incursione malorum defensando, sceleratos puniendo, ad 
secularia iudicia exerendum portat. Hii sunt duo gladii, qui in passione Domini leguntur. Sed uno tantum 
Petrus usus invenitur. Sicut ergo ad spiritalem gladium spiritales quoque possessiones pertinent, id est 
decimae, primitiae, oblationes fidelium et alia huiusmodi, sic materiali omnes terrenae dignitates, ducatus, 
comitatus ac eiusmodi subiacent. Haec vero Deus ordinate et non confuse, id est non in una persona simul, 
sed separatim in duabus, quas nominavi, in ęcclesia sua esse voluit.” Otto de Freising (1912 (1984): IV/181). 
 
34 “Si ergo Deus quae fecit diligit, nichilque eorum quae fiunt sine eius nutu fieri potest, si potestates omnes 
ordinat, multo magis regna, per quae alia minora disponit, eorumque mutationes fieri permittit.” Otto de 
Freising (1912 (1984): VII/307-308). 
 
35 “Nemo autem propter haec verba nos Christianum imperium ab ecclesia separare putet, cum duae in 
ecclesia Dei personae, sacerdotalis et regalis, esse noscantur, memineritque nos supra dixisse a tempore 
Theodosii senioris usque ad tempus nostrum non iam de duabus civitatibus, immo de una pene, id est 
ecclesia, sed permixta, historiam texuisse.” Otto de Freising (1912 (1984): VII/309). 
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elementos no pensamento de Otto. A ordem depende da unidade e da paz, ao 
mesmo tempo em que a paz pode ser alcançada somente através da manutenção da 
ordem e da unidade e finalmente a unidade não se pode realizar sem ordem e sem 
paz. Trata-se em última instância um projeto ideal que se realiza, segundo o bispo, 
na civitas permixta, na cristandade medieval (Otto de Freising, 1912 (1984): 309).36 

 

Conclusão 

 

A partir dos elementos analisados nos textos de Hugo de S. Victor e Otto de 
Freising é possível identificar alguns argumentos recorrentes e estabelecer algumas 
relações entre as propostas políticas de ambos os autores, mesmo se consideramos a 
distinção dos gêneros das fontes trabalhadas. É preciso ressaltar mais uma vez que o 
presente trabalho se insere numa proposta de discussão vinculada à 
Vorstellungsgeschichte e que por essa razão os resultados aqui apresentados não se 
propõem a uma generalização tipológica. Pelo contrário, por sua influência 
antropológica é o particular, neste caso particular a cada autor, que se observa. A 
transposição dos resultados na forma de uma proposta generalizante não se pode 
dar aqui senão de forma hipotética, apresentando possíveis tendências a partir das 
convergências encontradas no estudo das ideias de ambos os autores analisados. 
Tendo isso em mente é mister realizar um breve paralelo dos resultados obtidos na 
análise de ambas as obras supramencionadas. 

Hugo de S. Victor apresenta em seu De sacramentis uma proposta ideal-política 
ligada ao tema da dualidade de poder, característico do período em que escreve. 
Essa dualidade se transpõe à sociedade na forma de esferas de atuação, ligadas aos 
grupos laico e eclesiástico. Seguindo de certo modo o programa gregoriano, o 
magister enfatiza a distinção de ambas as esferas e condena toda forma de 
interferência mútua. Sobre essa observação fundamental Hugo monta sua 
argumentação em torno do papel do poder laico e das relações políticas dentro 
dessa esfera de poder. Destacam-se nesse âmbito alguns elementos. Primeiramente a 
ênfase sobre a hierarquização do poder com sua origem a partir do topo da estrutura 
política. É a partir da figura do rei que se organizam as estruturas de poder de forma 
descendente, para utilizar a terminologia de Ullmann (1970: 12-13). A figura do rei 
constitui nessa concepção a maior autoridade e, por conseguinte, o responsável 

                                                           
36 “Nemo autem propter haec verba nos Christianum imperium ab ecclesia separare putet, cum duae in 
ecclesia Dei personae, sacerdotalis et regalis, esse noscantur, memineritque nos supra dixisse a tempore 
Theodosii senioris usque ad tempus nostrum non iam de duabus civitatibus, immo de una pene, id est 
ecclesia, sed permixta, historiam texuisse.” Otto de Freising (1912 (1984): VII/309). 
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último pela realização do ideal proposto por Hugo. Esse ideal se configura através 
da manutenção da ordem, representada pelas hierarquias mencionadas pelo mestre 
de S. Victor, que na prática se traduz pela ação jurídica reguladora do caput da 
organização política. Finalmente subjaz a ação jurídica uma ideia de iustitia entendida 
aqui não enquanto instituição, mas enquanto virtude do governante. Essa virtude 
tem que ser interpretada da maneira mais aberta possível, não se restringindo nem a 
um elemento religioso – o cristianismo enquanto religião dos “justos” – nem a uma 
recuperação de uma ética política clássica – a iustitia como principal virtude política 
no contexto ciceroneano, por exemplo. Trata-se muito mais de uma nova 
interpretação do termo, adequada às realidades da Renaissance do século XII, e que 
comporta ambos estes elementos, além de outros, morais, éticos, vistos à luz da 
realidade de sua própria época.37 

Nesse mesmo sentido devem-se entender as concepções de justiça 
apresentadas por Otto de Freising em seu trabalho historiográfico. Contudo, 
enquanto Hugo apresenta sua iustitia de forma conceitual, pré-requisito para um 
governo ideal, o bispo de Freising identifica tal característica no imperador 
Frederico I. Pode-se depreender disso que o governante germânico aparece como 
ideal para Otto. O elogio que o frisingense dedica ao imperador atesta esta hipótese. 
Tal característica – de apresentar os ideais (políticos) através do exemplo da história 
– marca toda a obra de Otto e constitui, de fato, a intenção do bispo, como ele 
mesmo explicita em sua epístola a Frederico (Otto de Freising, 1912 (1984): 1-3). A 
sua proposta de historia magistra vitae apresenta então também suas concepções 
político-ideais através da narrativa. Além do conceito de iustitia enquanto base da 
ação política é possível identificar na obra de Otto a paz, a ordem e a unidade como 
objetivos dessa ação. Destacam-se aqui primeiramente as semelhanças com a 
proposta de Hugo. Elas não se restringem à indicação da iustitia enquanto virtude 
central a ser desempenhada pelo governante e buscada por toda a sociedade. A 
própria divisão dessa sociedade em dois grupos, entre clérigos e laicos – em 
oposição, aliás, é preciso notar, ao esquema tripartite tão prezado entre os 
estudiosos da sociedade medieval (Duby, 1982) – aparece como elemento comum a 
ambos os pensadores. Ambos veem a sociedade em que estão inseridos como 
formada por dois grupos, um vinculado à vida eclesiástica e outro à vida laica. Otto, 
contudo, não apresenta somente a cisão entre os grupos, como Hugo, mas insiste 
que ambos são parte de uma unidade maior, a ecclesia, que compreende toda a 
cristandade. Não se pode afirmar que Hugo negue esta natureza maior aos grupos, 
mas a insistência de Otto nesse aspecto deve ser ressaltada, pois ela reforça 
principalmente os anseios por unidade no ocidente medieval expressos pelo bispo 
de Freising. E para o frisingense essa unidade se dá sob a dupla tutela dos capita dos 

                                                           
37 A respeito do papel das virtudes no contexto da Renaissance do século XII ver Bejczy (2011), Bejczy and 
Nederman (2007) e Bejczy and Newhauser (2005). 
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grupos eclesiástico e laico, sem que se possa estabelecer uma primazia de um ou 
outro. Aqui se distinguem de forma mais acentuada as posições de Otto e Hugo. Ao 
contrário do equilíbrio proposto por Otto, Hugo é veemente na sua afirmação da 
superioridade do poder eclesiástico diante do poder laico. 

Estas características – tanto as comuns quanto aquelas que se distinguem nas 
obras analisadas – permitem a identificação de tendências no pensamento dos 
autores, que de certo modo estão vinculadas a um quadro mais geral da história da 
Renaissance do século XII. A mais evidente é a interpretação da sociedade enquanto 
formada por dois grupos, laicos e clérigos, cada qual com seu espaço definido e 
distinto de atuação. Além dessa definição é preciso mencionar também outra, ligada 
esta, que se preza a interpretar a distinção dos poderes de acordo com um sistema 
dual, conhecido como a tese dos dois gládios. Ambos os autores referem não 
somente a uma divisão da sociedade em dois grupos, mas a duas esferas de poder 
que atuam – exercem jurisdição – cada qual sobre um desses grupos. Partindo do 
contexto em que Hugo e Otto escrevem não causa admiração o recurso a tal 
modelo interpretativo das relações de poder entre reino e sacerdócio. A tese dos 
dois gládios, referida nesta configuração em meio às disputas no contexto da crise 
das investiduras, torna-se corrente no vocabulário político a partir de então. Mais 
interessante que simplesmente notar a inserção de ambos os autores analisados 
nessa tradição é procurar entender a razão das perspectivas e abordagens distintas 
realizadas por ambos em suas obras. Como já foi ressaltado, Hugo defende a 
superioridade do poder eclesiástico em relação ao poder laico, enquanto Otto 
assume uma posição mais equilibrada, indicando a igualdade de poder de ambos, 
cada qual em sua esfera de atuação. 

Para além das preferências pessoais e do subjetivismo, que sem dúvida têm 
grande influência nas ideias que se apresentam, mas não podem ser abordados 
objetivamente pela pesquisa histórica, crê-se que é nas diferentes trajetórias dos 
autores que se encontrarão respostas para a questão colocada. Hugo representa 
nesse sentido um modelo de intelectual mais tradicional. Ele é cânone de S. Victor e 
atua na escola do convento, de onde desempenha suas atividades intelectuais, 
mantendo-se ao mesmo tempo distante das questões práticas relacionadas à sua 
reflexão, uma vez que não atua diretamente em questões de caráter político, nem no 
âmbito laico, nem eclesiástico. Pelo contrário, sua biografia conta com somente 
poucas ausências do claustro durante toda sua permanência em S. Victor. Otto por 
outro lado representa um tipo distinto de pensador, que desenvolve sua atividade 
intelectual em meio a uma atuação política, oriunda de determinado cargo que 
desempenha fora do contexto de um claustro. Hugo é então um típico pensador 
recluso, que propõe suas ideias com base somente em teorias e discussões abstratas, 
enquanto Otto baseia-se também em suas experiências para interpretar sua própria 
realidade e propor um modelo ideal-político. Desse modo o bispo de Freising vê a 
necessidade de um esquema conciliador dos poderes, a fim de acabar com os 
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conflitos que em sua diocese tantos danos causaram. Mais que um partidarismo pelo 
Império Romano, Otto está interessado em uma resolução do conflito que 
restabeleça a paz e confira estabilidade tanto para o poder laico quanto eclesiástico, 
pois sua experiência mostra que no conflito há somente prejuízo para ambas as 
partes. 
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