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«Et non audeo – quoniam non debeo – tacere vobis quia non 
solum requiret deus a vobis quod debet illi regia potestas, sed 
quidquid pertinet ad primatis Angliae ministerium.»  

Anselmo, Epistola 319 [escrita a Henrique I]1 
 
 

1. Actualidade: pressupostos históricos e jurídicos 

Dois grandes acontecimentos dominam historicamente o século XI, a 
«Reforma Clunicense» e a «Revolução Gregoriana», ambos de importân-
cia futura, uma vez aí se encontrar a origem das instituições e das ideias 
políticas actuais2.  

                                                      
1 ANSELMO, In Opera Omnia ad fidem codicum recensuit Fransciscus Salesius 

SCHMITT, Tomo II, Vol. V, Stuttgard – Bad Cannstatt, Friedrich Fromman Verlag, 
1951, p. 248.  

2 Cf. Harold J. BERMAN, Law and Revolution. The Formation of the Western Legal 
Tradition, Harvard University Press, 1983, pp. 85ss. Segundo o historiador ameri-
cano, Cluny e Gregório VII produzem uma verdadeira «viragem» na história oci-
dental, «a mais importante revolução jurídica» que o Ocidente conhecera até então, 
e de largas consequências civilizacionais. Trata-se, sublinha o autor, da abertura de 
uma época nova, onde tudo – pensamento, valores, instituições, costumes – se reor-
ganiza em torno do jurídico; pela sua amplitude, o «novo mundo» apenas é compa-
rável aos «milagres» grego e romano. Rompeu-se, definitivamente, com o que no 
Ocidente se convencionou designar como cesaropapismo (embora este ainda tenha 
permanecido em Bizâncio e no cristianismo oriental). Veja-se também Eugen 
ROSENSTOCK-HUESSY, Out of Revolution: The Autobiography of Western Man, 
New York, 1995. pp. 529ss. O historiador alemão, pioneiro da ideia de que a Re-
forma Gregoriana constitui uma verdadeira «Revolução», observa que o impulso 
inicial desta Revolução papal fora dado pelo sínodo de Sutri, em 1046, o qual é elo-
giado pelos «monges-aliados» (Henrique III) de Cluny. 
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Este revelar-se-á, nesse sentido, um momento fundador da história 
europeia. Na noite entre 31 de Dezembro de 1048 e 1 de Janeiro de 1049 
morre Odilião de Mercoeur, abade de Cluny. Sucede-lhe Hugo de Semur, 
em 22 de Fevereiro de 1049, eleito livremente pelos monges. A eleição 
de Hugo, contudo, sairia fora dos binários da tradição clunicense, pois o 
novo abade havia sido sempre designado directamente pelo seu predeces-
sor, como, aliás, era regra no universo monástico3. Também por esse 
motivo a Abadia de Cluny assume particular interesse jurídico, pois é a 
primeira ordem monástica em que todos os mosteiros, esparsos pela Eu-
ropa, vivem sob uma única jurisdição (Abadia de Cluny) – e não de um 
bispo local –, segundo o princípio da autodecisão individual (acção elec-
tiva). Cluny evidencia-se, deste modo, como a primeira «entidade» não 
puramente local (translocal), servindo completamente de modelo para a 
Igreja Católica Romana4. 

Efectivamente, contrariamente à ideia moderna de uma separação 
entre Igreja e Estado, no ano mil a Igreja não é considerada como uma 
entidade visível, uma estrutura jurídica, «figura» por meio da qual ela 
poderia impor-se – e opor-se – face à autoridade política5. A Igreja (ec-
clesia) era o conjunto dos cristãos (populus cristianus), sob governo da 
autoridade quer secular quer eclesiástica (regnum e sacerdotium). Entre-
tanto, à medida que o papado perdera prestígio, tanto maior era a sobre-
posição de César a Deus, dissolvendo-se, por isso, a capacidade dinâmica 
de iniciativa e de responsabilidade da Igreja6.  

Neste contexto, não seria difícil de prever uma certa tensão entre a 
esfera secular e a esfera espiritual, associada à sujeição do clero e especi-
                                                      
3 Sobre a questão da sucessão abacial de Odilião, bem como os seus múltiplos teste-

munhos, veja-se: Umberto LONGO, «Tra Odilone e Ugo. Note su un passagio della 
storia cluniacense», in G. Isabella (a cura di) Forme di potere nel pensiero medioe-
vo (sec. VIII-XII). Dinamiche e rappresentazioni, Cooperativa Libraria Universita-
ria Editrice Bologna, 2006, pp. 107-131. 

4 Cf. Harold J. BERMAN, op. cit., p. 89. Sobre a importância de Cluny na renovação 
da Igreja, veja-se: Alfons M. STICKLER, «I presupposti storico-giuridici della ri-
forma gregoriana e dell’azione personale di Gregorio VII», in Alfons M. Stickler – 
O. Capitani (a cura di), Studi Gregoriani. Per la Storia della “Libertas Ecclesiae” 
XIII. La riforma gregoriana e l’Europa. Congresso Internazionale, Salerno, 20-25 
maggio 1985, Roma, 1989, pp. 1-15.  

5 Ibidem, p. 91. 
6 Os imperadores insistiam no conceito de Igreja herdado da época carolíngia. Repare-

-se que já o papa Nicolau I (856-867) impusera a autoridade papal não só aos bispos e 
arcebispos, como também aos imperadores declarando que os soberanos não poderi-
am julgar o clero, visto este situar-se fora dos limites da jurisdição régia. Contudo, tais 
palavras de Nicolau revelar-se-iam mais significativas no futuro, já que na sua época 
permaneceram insuficientes para modificar o domínio laico, imperial, régio e local 
sobre a própria Igreja. Cf. Harold J. BERMAN, op. cit., p. 93; Yves CONGAR, 
L’Eglise. De saint Augustin à l’époque moderne, Paris, Cerf, 1970, p. 110. 
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almente do papado ao poder temporal. O poder político, e caracteristica-
mente o chamado cesaropapismo, é reflexo dessa situação, de sujeição da 
autoridade eclesiástica ao poder civil, de natural interferência do secular 
no religioso7. A Igreja careceria, portanto, de uma dimensão jurídica, a 
partir da qual ela poderia apresentar-se, «universalmente», como factor 
positivo de secularização do político.  

Com efeito, no séc. XI a autoridade espiritual dos imperadores reve-
la-se cada vez mais anómala, acentuando-se fortemente a tendência de 
purificação da Igreja da influência feudal e local8. Nesta linha, Gregório 
VII distingue entre o clero e os laicos9, ao visar privilegiar a «unidade» 
da Igreja, e retira à autoridade secular as nomeações episcopais: o poder 
civil não poderia proceder à «investidura» religiosa do poder. Desse mo-
do, Gregório declara não apenas a supremacia do Papa sobre todos os 
cristãos, como também a supremacia jurídica do Papa e do clero sobre 
toda a autoridade secular10. Significa isso que se obedece a Deus quando 
se obedece aos seus representantes; ao mesmo tempo, tal noção de obedi-
ência modifica, juridicamente, a noção de autoridade11. A obediência 
torna-se uma virtude, coisa que não sucedia antes12.  

                                                      
7 Os imperadores e os reis investiam os bispos não apenas do poder civil como também 

da autoridade eclesiástica, de tal modo que se verificava uma fusão da esfera política 
com a religiosa. Para a Igreja, por muito dignos e quase sagrados que fossem os go-
vernantes, eles jamais poderiam representar a autoridade espiritual, pois não faziam 
parte do clero. Como dissera Sto. Ambrósio, «Os palácios pertencem aos imperado-
res, a Igreja pertence aos padres», originando a doutrina dos dois gládios, formulada 
por Gelásio I, em 494. Os bispos não poderiam, simultaneamente, obedecer ao Impe-
rador e ao Papa; sobre isso, veja-se: Harold J. BERMAN, op. cit., pp. 92-93.  

8 Recorde-se que, em 1059, Nicolau II declarou pela primeira vez o direito de os 
cardeais de Roma elegerem o papa. Gregório VII apoiar-se-ia nos seus antecessores 
imediatos, Nicolau II e Alexandre II. 

9 Com a distinção entre o clero e os laicos emerge pela primeira vez no Ocidente uma 
classe orgânica, como o observa D. KNOWLES – D. OBOLENSKY, The Christian 
Centuries. The Middle Ages, vol. II, New York, 1968, p. 169.  

10 Veja-se: Walter ULLMANN, The growth of papal government in the middle ages, 
London, 1970, pp. 262ss; Werner GOEZ, «Riforma Ecclesiastica – Riforma Grego-
riana», in Alfons M. Stickler – O. Capitani (a cura di), Studi Gregoriani. Per la 
Storia della “Libertas Ecclesiae” XIII. La riforma gregoriana e l’Europa. Con-
gresso Internazionale, Salerno, 20-25 maggio 1985, Roma, 1989, pp. 167-178. 

11 A autoridade eclesiástica, e sobretudo a autoridade do Papa, afirmar-se-á igual-
mente em termos jurídicos. Por exemplo, o termo «cúria pontifícia» é então usado 
pela primeira vez na referência ao serviço pontifício como tribunal de direito, com 
autoridade de revisão automática dos juízos tomados em todos os tribunais episco-
pais. Sobre isso, veja-se: Yves CONGAR, «The Historical Development of Author-
ity in the Churh: Points for Christian Reflection», in J. M. Todd (ed.) Problems of 
Authority: An Anglo-French Symposium, London-Baltimore, 1962, pp. 139-140.  

12 Cf. Jean-Claude ESLIN, Deus e o Poder. O Estado e a Religião na História do 
Ocidente, trad. port. de A. Lopes Cardoso, Lisboa, Âncora, 2000. Sublinha o autor 
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Tal evolução da Igreja altera as mentalidades políticas e, bem assim, 
toda a sociedade. Já não é possível abandonar a distinção do religioso e 
do político. Prevendo a reacção dos opositores, já para vencer essa usur-
pação papal e ainda para estender universalmente a sua jurisdição, que 
vai possibilitar a entrada da cristandade oriental no mundo cristão ociden-
tal, Gregório VII faz renascer justamente o direito, como fonte de autori-
dade e instrumento de controlo13. É por isso exacto afirmar que a Revolu-
ção gregoriana gerou o Estado moderno ocidental, do qual a Igreja foi, 
paradoxalmente, o primeiro exemplo14. 

Eis, pois, a grande premissa da teologia política: a separação, a con-
corrência, a interacção entre a jurisdição espiritual e a jurisdição laica, sus-
citada originalmente pela «querela das Investiduras», constitui não apenas a 
fonte principal da tradição jurídica ocidental, como também favorece a 
separação entre o religioso não político e o político não religioso, abrindo 
positivamente caminho para «laicizar» o poder político15. 

Com efeito, o esvaziamento completo de conteúdo religioso do po-

                                                                                                                        
(pp. 100ss) que a noção de autoridade adquire características novas, e que porven-
tura nada teve tão grandes consequências na história ocidental como essa modifi-
cação. Neste ponto, tal como noutros, a evolução da Igreja católica comanda o de-
vir ocidental. 

13 Cf. Harold BERMAN, op. cit., p. 95ss. O autor observa que o papado estimulara a 
pesquisa, nos documentos históricos da Igreja, de fundamentos jurídicos da su-
premacia papal sobre o clero, assim como da independência e talvez mesmo da su-
premacia do clero sobre todo o ramo secular da sociedade; encorajara ainda os es-
pecialistas a elaborar uma ciência do direito. O império reagiria inversamente, i.e, 
tentando encontrar nos textos antigos a justificação da própria causa, contra a 
usurpação papal. De facto, não havia um tribunal que pudesse determinar a autori-
dade papal ou a autoridade imperial, salvo o próprio Papa ou o próprio Imperador. 
É também por isso que Gregório VII, «fazendo um exame de consciência», escre-
ve o documento intitulado Dictatus Papae. 

14 Não é hoje possível uma definição aceitável de Estado que não inclua a Igreja 
medieva; a reforma/revolução gregoriana introduziu na Igreja muitas das caracte-
rísticas do Estado moderno; a Igreja afirma a sua própria independência tornando-
-se uma estrutura hierárquica e uma autoridade pública (ente público); sobre isso, 
veja-se: Harold J. BERMAN, op. cit. pp. 113ss.  

15 Cf. Jeannine QUILLET, Les clefs du pouvoir au moyen âge, Paris, 1972. Aí se lê 
(p. 44): «Pour paradoxal que cela soit, on peut dire, à l’inverse des thèses dévelop-
pés par G. de Lagarde [La naissance de l’esprit laïque au déclin du moyen age, I. 
Bilan du XIIIème siecle, Louvain-Paris, 1956, pp. 37-46], que c’est l’action des 
papes qui a tendu, dès le XIe siècle, à “laïciser” le pouvoir politique, en lui retirant 
toute initiative en matière spirituelle.» Na mesma linha, escreve Harold J. Berman 
(op. cit., p. 115): «Thus the Papal Revolution left a legacy of tensions between 
secular and spiritual values within the church, within the state, and within a socie-
ty that was neither wholly church nor wholly state. It also, however, left a legacy 
of governmental and legal institutions, both ecclesiastical and secular, for resolv-
ing the tensions and maintaining an equilibrium throughout the system.» (Itálico 
nosso). 
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der temporal – cujo objectivo essencial é acentuar a superioridade do 
poder religioso – intensificará tanto a distinção como a concorrência entre 
ambos os poderes16.  

Aliás, não seria possível elaborar/entrever uma política a não ser no 
horizonte do secular. Reconhecer, portanto, a pregnância do jurídico no 
medievo equivale a reconhecer o domínio e a órbita do secular. Se, pois, 
o secular é reconhecido como conceito, é de presumir que também o seu 
conteúdo (o político) é reconhecido como tal.  

Sto. Anselmo conheceu as ideias gregorianas em Lyon e Roma, 
aquando dos exílios (1097-1100 e 1103-1106), as quais harmoniza com a 
tradição augustiniana. Firme no princípio de distinguir os domínios de 
César e de Deus – sem o que não seria possível uma verdadeira «concór-
dia» –, reconhece a legitimidade de um certo domínio «régio», i. e, fora 
do «feudo» dos bispos, reflectindo fortemente, por outro lado, a reacção 
do papado aos seus opositores17. 

2. Anselmo face a face com o poder civil 

O nome de Sto. Anselmo não está associado ao pensamento acerca do 
«político», mas não é difícil pressentir que o «filósofo do século XI» (A. de 
Libera), o autor que «faz entrar a razão» no pensamento acerca do divino 
(P. Secretan), criador de uma «nova teologia», que em parte propicia uma 
«teologia do direito»18, evidencie tensões e exigências de conciliação entre 
a mensagem cristã e o sentido da realização humana pela relação com os 
outros, isto é, entre o religioso e o secular no interior da própria Igreja, e 
entre o religioso e o secular no interior do próprio secular, já porque, en-
quanto arcebispo, assumiria os poderes normais de um senhor feudal.  

Sabe-se, com efeito, que Sto. Anselmo não se dedica particularmente 

                                                      
16 Isso, embora seja prematuro falar de uma «separação entre a Igreja e o Estado»; 

antes de mais, porque o Estado, no sentido plenamente moderno, i.e, o Estado laico, 
não religioso, ainda não viera à existência. Contudo, é neste sentido que tende a 
afirmar-se a «Revolução Papal», ao privar ao rei e os imperadores das competências 
espirituais que outrora possuíam. Veja-se: Harold J. BERMAN, op. cit., pp. 114-115.  

17 Tenham-se presentes, nomeadamente, os artigos de Yves Congar e de Patrice Cou-
sin. De Yves CONGAR, «L«Église chez saint Anselme», in Spicilegium Beccense I, 
Paris, Vrin, 1959, pp. 371-399. De Patrice COUSIN, «Les relations de saint Anselme 
avec Cluny», in Spicilegium Beccense I, Paris, Vrin, 1959, pp. 439-453.  

18 Harold J. Berman defende, com efeito, que Sto. Anselmo ao criar uma «nova 
teologia», formula também, em alguns aspectos, uma «teologia do direito» (nova 
jurisprudência), tradicionalmente «errónea», «contradição nos termos»; veja-se: 
Harold J. BERMAN, op. cit., pp. 174-185. Sobre isso, veja-se também: Philippe 
NEMO, Histoire des idées politiques, dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Paris, 
PUF, 1998, pp. 873ss.  



376  António Rocha Martins 

à justificação do poder, nem sequer os termos «governo» (gubernatio, gu-
bernaculum, gubernator) ou «jurisdição» (jus dicere), correlatos de «po-
der», se apreendem explicitamente nos seus textos. Poder-se-ia presumir, 
pois, a ausência em Anselmo de um «pensamento político» ou, por outro 
lado, que ele teria identificado sem mais sociedade e Igreja, preconizando 
de algum modo, tacitamente – dada a ausência de textos sistemáticos –, 
uma teocratização do poder. Anselmo não vive uma ambivalência entre o 
Céu e a Terra; pelo contrário, ele mantém constantemente obediência à Sé 
apostólica, seguindo – com todas as suas forças – as directivas daquela, 
mas revela clara noção de que alguma coisa de específico pertence à Terra 
– «ao domínio dos ingleses» –, não sendo possível confundir, neste contex-
to, teocracia e teocratização. De facto, para ele, o poder também releva do 
homem, embora não essencialmente do homem. Ou seja, é a natureza do 
poder que ultrapassa forçosamente a área do governante (uso do poder 
civil). Com efeito, diz Anselmo, em palavras dirigidas a Henrique I: o po-
der é tão fortemente excessivo que não pode permanecer apenas nas mãos 
do rei; e este, mais do que ninguém, deve submeter-se à lei divina19. Neste 
sentido, diria igualmente Anselmo que o ónus do poder é insuportável por 
um só – secularmente falando. Para além disso, ele sublinharia que não 
existe um secular em estado puro, visto também o espiritual ser temporal, 
ou melhor, a espiritualidade permanece coordenada essencial da temporali-
dade, favorecendo-se uma mistura concorrencial entre os dois poderes. Sto. 
Anselmo perfilha esse ideal de colaboração.  

Na verdade, duas razões essenciais, uma geral e outra particular, per-
mitem explicar a posição de Anselmo face ao uso do poder civil. A primei-
ra diz respeito à história geral do século XI. Com efeito, Anselmo situa-se 
no dealbar do chamado Baixo Medievo, época em que se acentua, precisa-
mente pela relevância do jurídico, a distinção – e consequente oposição – 
entre duas doutrinas acerca do poder, as quais de algum modo preenchem a 
história do pensamento político medieval. Uma encara o poder a partir de 
«baixo» (o povo), e outra a partir do «alto» (Deus)20. Metaforicamente 

                                                      
19 Escreve Anselmo, a Henrique I, em 1104: «Et non audeo – quoniam non debeo – 

tacere vobis quia non solum requiret deus a vobis quod debet illi regia potestas, 
sed quidquid pertinet ad primatis Angliae ministerium. Quod onus nimis est vobis 
importabile. Nec vobis debet displicere quod dicam. Nulli homini magis expedit 
quam regi se subdere legi, et nullus periculosius se subtrahit a lege eius. Dicit 
enim sacra scriptura, non ego: “Potentes potenter tormenta patientur”; et: “fortiori-
bus fortior instat cruciatus”; quod deus a vobis avertat!» (Epistola 319, in F. S. 
Schmitt (V, p. 248). Itálico nosso 

20 Sobre isso, veja-se: Walter ULLMANN, Il pensiero politico del medioevo, trad. it. 
de R. Lauretta, Bari, 1984, pp. 4ss. Observa Ullmann que a ideia de que a fonte 
originária do poder é povo (i.e, a comunidade organizada dos cidadãos) se mante-
ve subterrânea, por assim dizer, até finais do século XIII (sendo, portanto, anterior 
à entrada no Ocidente da Política de Aristóteles); a partir daí, a teoria de que o po-
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falando, no primeiro caso a justificação do poder encontra-se na base de 
uma pirâmide, representado pelo rei ou pelo imperador; no segundo, todo o 
poder vem do vértice: «todo o poder procede de Deus»21.  

No Baixo Medievo, o renascer do direito canónico como disciplina 
específica, é acompanhado pelo renascer do direito romano como discipli-
na científica, que influencia aquele, interferindo positivamente o secular no 
espiritual, e sobretudo por iniciativa deste22; simultaneamente, tal explica 
como tudo o que entra mais tarde no conceito de «política» se exprime no 
Medievo juridicamente23. A lei configura praticamente a justiça. E nada se 
pode fazer em contraste com a justiça24. Ora, cremos precisamente que este 
ponto permanece essencial, muito especialmente porque Sto. Anselmo não 
se conforma com os «abusos» do poder civil, e assim se vê obrigado a indi-
car tão insistentemente ao rei a autoridade da lei, apesar de a este dever 
vassalagem, visto também ele ser senhor temporal25. Mas tal como ele 
próprio não podia ignorar os homens, o rei não poderia ignorar a Igreja. O 
lugar da justiça nas sociedades é determinante, e também a posição de An-
selmo constitui um pressentimento dessa revelação ou uma resposta a ela. 
Com efeito, ele mostra-se muito sensível aos factos que interferem negati-

                                                                                                                        
der vem do alto perderia sucessivamente terreno, permanecendo hoje dela pou-
quíssimos traços. Contudo, já politicamente, a Idade Média não é um bloco uni-
forme. No Baixo Medievo, o renascimento do direito introduz algo de novo: as 
doutrinas políticas passam a ser elaboradas por homens de ciência, cultores das 
disciplinas teoréticas e filosóficas. E isso, salienta o autor, faz com que a diferença 
entre o pensamento político medieval e o moderno seja mais de grau do que de 
qualidade. Jean-Claude Eslin corrobora W. Ullmann, ao defender igualmente que a 
tese segundo a qual o poder provém do povo é apoiada correntemente na Idade 
Média; veja-se, op. cit., pp. 97-98. 

21 A noção de que «nulla potestas nisi a Deo» articula-se com a ideia de que «papa a 
nemine judicatur». O Papa representa Deus, como tal é o ponto de encontro entre o 
Céu e a Terra. Neste contexto, direito e poder não constituem entidades separa-
das/autónomas. O príncipe secular, enquanto cristão, ou seja, enquanto membro da 
Igreja, estava submetido aos poderes jurisdicionais do Papa, pois era dever deste 
«cognoscere quod util rei publicae et quod non»; veja-se, Angelo PANARESE, I tre 
Poteri. Papa, Imperatore e Popolo nelle teorie politiche del Medioevo, Progedit, 
Bari, 2008, pp. 12ss. 

22 Não há «governo» sem o concurso da «lei»: «Questo insistere da parte del papato 
sulla “legge” stava a dimonstrare la funzione del papato come istituzione di gover-
no. E i “decreti” papali racchiudevano tutti gli elementi richiesti dalla definizione 
di legge.» (Angelo PANARESE, op. cit., p. 23). 

23 Cf. Walter ULLMANN, op. cit., p. 8. 
24 Cf. Anselmo, Proslogion, 9-11, in F. S. Schmitt (I, pp. 106-110). Quem é suma-

mente justo pode querer bem para os maus. 
25 Recorde-se que a causa principal da «querela das Investiduras» havia sido o facto 

de que, no sistema feudal, o bispo também era senhor feudal, pelo que, como tal, 
tinha de prestar igualmente vassalagem ao rei, seu senhor, do qual recebera a sua 
«investidura».  
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vamente com a Igreja, debatendo-se confessionalmente com os dramas da 
sua própria razão (como o testemunham as Cartas), de tal modo que as 
dissensões com o rei «reinante» (William Rufo e Henrique I) levá-lo-ão por 
duas vezes ao exílio. 

Era Anselmo abade do Bec, quando foi nomeado para suceder a Lan-
franco como arcebispo de Cantuária26. Após «seis meses» de intensa refle-
xão, «receando eventualmente onde nada haveria a recear», deu o seu as-
sentimento, e seria investido no cargo em Gloucester, em Março de 1093. 
Receberia a consagração apenas nove meses depois (6 de Dezembro de 
1093). Quase de seguida, começaria o período particularmente «político» 
da sua vida: em aberto conflito com o rei – a autoridade secular –, reitera 
«reverência» e «obediência» apenas ao Papa. Não tendo uma origem secu-
lar, o poder não pode estar exclusivamente referido à autoridade secular; 
Anselmo assumiria, neste contexto, posições de claro contraste face ao 
rumo do poder civil reinante, sendo de assinalar aí não apenas a sua desa-
provação, como também uma certa noção do que o bom uso do poder civil 
deveria ser e portanto igualmente uma certa concepção de poder27. 

Verdadeiramente, tudo começa, pois, com a sua nomeação para ar-
cebispo. Ele próprio o justifica, em carta escrita aos monges becenses. Ao 
mesmo tempo que nela pede o consentimento deles, revela o peso, o glá-
dio de dor, a violência inédita que sente abater-se sobre si: jamais algo 
lhe fora tão penoso. Questiona-se mesmo se «não seriam loucos a arrastar 
um homem de boa consciência, ou se «seriam pessoas equilibradas a 
tentar conduzir um homem louco». O que lhe parece evidente é que en-
quanto os que o haviam escolhido «cantavam», ele sentia-se «mais morto 
do que vivo, empalidecido de estupor e dor». Mas não vê forma de recu-
sar, sem causar graves males corporais/materiais e espirituais a ambas as 
partes, e sem incorrer no juízo divino, pelo que entende dever colocar em 

                                                      
26 Lanfranco morreu em 1089. Anselmo sucedeu-lhe em 1093. O rei (William Rufo) 

previra não substituir Lanfranco e guardar para si os rendimentos do arcebispado. 
Só uma grave doença conseguiu obrigar William Rufo, num momento de pânico, a 
investir Anselmo, que muito protestava contra tal honraria. Viram-se compelidos 
«literalmente a arrastar o arcebispo até ao leito do rei que lhe pôs à força o anel no 
dedo e o báculo na mão, enquanto os bispos entoavam o Te Deum». Sobre as cir-
cunstâncias da nomeação de Anselmo, veja-se: R. Allen BROWN (et alii), The 
History the King’s Works, vol. I, The Middle Ages, Londres, 1963, pp. 49ss. 

27 Cf. Carta ao Papa Pascoal II, na qual Anselmo explica ao pontífice por que, no fim 
de quatro anos, se vira obrigado a abandonar Inglaterra: «Quanto studio mens mea 
sedis apostolicae reverentiam et oboedientiam pro sua possibilitate amplectatur, 
testantur multae et gravissimae tribulationes cordis mei, soli deo et mihi notae, 
quas ab initio episcopatus mei per quattor annos in Anglia et per triennium in exsi-
lio passus sum, quia eiusdem sedis subiectionem abnegare nolui. A qua intentione 
spero in deo quia nihil est quod me retrahere possit» (Epistola 217, in F. S. 
Schmitt (IV, pp. 118-119). 
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segundo lugar o seu pensamento e a sua vontade e agir inteiramente se-
gundo a vontade e o pensamento de Deus28. Eis por que, mesmo sabendo 
como é penoso para todos, Anselmo não ousa subtrair o seu conselho aos 
seus irmãos do Bec: «não querer aquiescer é como cometer um pecado de 
magia». Se Deus se digna a proceder assim, considera Anselmo, ou aceita 
a «eleição» e «vive ao serviço e em benefício deles e de todos», ou a 
declina e não poderá «servir ninguém, nem a eles [irmãos do Bec], nem a 
si próprio, nem a outros, e não por defeito de vontade mas de poder». Já 
lhe imputam a si e a eles – «com aparência de justiça» – os graves danos, 
materiais e espirituais, ocasionados pela demora na aceitação, aliás reco-
nhecidos por aqueles que primeiramente o aconselharam – «os melhores 
e mais sábios dos homens» – assim como pelo próprio povo inglês. Por 
isso, recusar seria como «recalcitrar contra o aguilhão»; Anselmo vê, 
pois, que não pode continuar a resistir, quer à nobreza inglesa quer às 
pressões superiores. Se a insistência dos monges becenses o obrigasse de 
algum modo recusar o cargo, tal aumentaria ainda mais a sua inconsolá-
vel tristeza em virtude dos grandes males que daí decorreriam. Ignoram 
isso, acentua Anselmo, os que se apressam a julgá-lo de infidelidade, 
«por assim falar aos seus irmãos becenses»29.  

                                                      
28 Escreve Anselmo aos monges becenses («Ad monachos Beccenses»), no dia 6 de 

Março de 1093: «Quod quo affectu faciam, videt ipse intus, et foris testantur lac-
rimae meae, et voces et rugitus a gemitu cordis mei, quales numquam de me ullo 
dolore memini exisse ante diem illam, in qua sors illa gravis archiepiscopatus Can-
tiariae visa est super me cecidisse. Quas voces vel gemitus, ut puto, non simu-
laverunt confictiones, sed gladii doloris animae meam penetrantis extorserunt et 
adhuc extorquent confictiones. Quod ignorare nequiverunt illi qui ea die vultum 
meum inspexerunt, quando me episcopi et abbates aliique primates ad ecclesiam 
trahentes reclamantem et contradicentem rapuerunt, ita ut dubium videri posset ut-
rum sanum insani, an insanum traherent sani; nisi quia illi canebant et ego, magis 
mortuo quam viventi colore similis, stupore et dolore pallebam; et illi qui postea 
ipsa die me inusitae lugentem, dolore rationem superante, cum intente mihi licuit 
cogitare et vestram dilectionem et onus quod mea imbecillitati imponebatur, de 
longe audientes accurrerunt, et videntes me aut animam aut sensum amissurum 
timuerunt, et hoc timore aqua benedicta me aspergentes eam mihi potandam por-
rexerunt. […] ut iam nullo modo videam me ea posse fugere, nec sine gravi malo 
corporali et spirituali ex utraque parte, nec sine ira dei intentionem inceptam me 
posse aut ullum alium aliquatenus impedire. […] nihil puto tutius in re periculosa, 
quam ut meum sensum et voluntatem postponens me sensui et voluntati dei penitus 
committam» (Epistola 148, in F. S. Schmitt (IV, pp. 3-5). Itálico nosso. 

29 «Et quamvis in hac re mihi nimis sit grave dare et vobis accipere consilum quod 
contra meum et vestrum affectum sit […]. Consulo igitur dilectissimis dilectoribus 
meis, ut nulla res faciat vos pertinaciter ordinationi dei obviare, quia quasi peccatum 
ariolandi est nolle acquiescere, et durum nimis est contra dei stimulum calcitrare. Ad 
hoc enim res ista indubitabiliter iudicio dei perducitur, ut aut necesse sit me – si quid 
boni deus dignatur per me operari – servire et prodesse vobis et multis aliis, aut om-
nino nec mihi nec vobis nec aliis, non deficiente voluntate sed potestate. Quod si ob 
vestram pertinaciam contigerit, facientis senectum meam in inconsolabili tristitia 
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Foi pois o dever de servir, determinado pela sua própria «consciên-
cia»30, que levou Anselmo a aceitar o cargo de arcebispo de Cantuária. À 
medida, porém, que se vai acumulando o resultado da sua actividade ar-
quiepiscopal, vai abrir-se uma luta entre o rei e o arcebispo, ora surda, ora 
declarada. 

Anselmo, aquando abade do Bec e contra a vontade do rei (William 
Rufo) reconhecera Urbano II, ao qual o Imperador da Alemanha (Henri-
que IV) pretendia opor um antipapa. Como faz salientar, em carta escrita 
a Hugo, arcebispo de Lyon, descrevendo esses seus tempos de «grandes 
tribulações», pelas consequências para a Igreja da direcção reinante do 
poder civil, ele sabia que como senhor feudal estava também ligado ao rei 
por laços de vassalagem, mas não poderia obedecer a dois senhores: antes 
do dever de vassalagem tinha o dever de obediência ao seu chefe espiri-
tual, o Papa, e o dever de serviço para com o seu povo31. Com efeito, «o 
rei apoderara-se da sua pessoa de repente para o fazer arcebispo». Ele, no 
decurso de um período de reflexão, dissera bem alto que era favorável ao 
Papa Urbano e contra Wiberto (o antipapa), e decidira a muito custo – 
pressionado por inúmeras razões – ir para Cantuária. Agora o rei, para 
fazer campanha na Normandia, necessitara de um subsídio pecuniário; 
ele, a conselho dos amigos, antecipara-se e prometera uma elevada soma 
pecuniária. Mas William Rufo desprezou a oferta, dizendo que era muito 
pouco, presumindo, todavia, que o arcebispo lhe daria mais dinheiro; 
Anselmo, evidentemente, recusou. E tais ocasiões adversas foram-se su-
cedendo. Anselmo recorda, por exemplo, que havia falado do pálio (sím-
bolo espiritual conferido pelo papa) ao rei, mas que este não apenas o 
impedira de realizar esse pedido – o rei não reconhecia oficialmente o 
papa –, como ainda o intimidara a não apresentar desculpas pela demora. 
Por esse motivo e a fim de que o monarca se comprometesse a reconhecer 

                                                                                                                        
deduci et deficere propter magna et multimoda mala quae inde sequentur; et mihi et 
vobis iuste videbuntur imputari, etiam ab iis qui modo ea non praevident. Si enim 
sciretis ipsa sola dilatio quanta mala iam fecit corporibus at animabus, et quam exe-
crabilis ipsa sit et illi pariter per quos fit, melioribus et prudentioribus, ipsi quoque 
populo Angliae, puto quia et vos – si inhumani non estis – eandem dilationem exe-
craremini.» (Ibidem, p. 5). Itálico nosso. 

30 «[…] sed coram deo loquor, cui revelo meam et spero in eo ut ipse faciat, quia non 
me accusat coram eo conscientiam mea, quod me concupiscentia terranarum divi-
tiarum aut celsitudinis ad haec dicta trahat.» (Ibidem, 5-6). Itálico nosso. 

31 Cf. Epistola 176, in F. S. Schmitt (IV, pp. 57-60). Anselmo começa aqui por sub-
linhar ter proclamado bem alto que reconhecera o Papa Urbano II muito antes de 
dar o seu consentimento ao rei, e que, como príncipe da Igreja, estava primeira-
mente subordinado ao Papa e a Deus, pelo que não poderia tolerar a «investidura» 
temporal, bem como todos os abusos praticados pelo monarca, o qual se subtraíra 
aos compromissos assumidos para com a Igreja já desde a época de Guilherme, o 
Conquistador (pai de William Rufo) e de Lanfranco. 
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a autoridade do Papa, Anselmo pedira a convocação de um Concílio, 
«que há muitos anos não há em Inglaterra», de modo a corrigir, nesse 
reino, abusos completamente intoleráveis32. Mais, vinca Anselmo, tem 
sido inútil advertir o rei destes procedimentos tão censuráveis. Um dia, 
reitera ele, em que por acaso encontrou o rei, chegou mesmo a dizer que 
de boamente lhe faria todos os benefícios se visse que a culpa era apenas 
dele próprio, Anselmo. Mas na resposta do rei percebeu mais um pedido 
de subsídio pecuniário, a que não acedeu por receio de parecer assumir 
uma culpa que não tinha. William Rufo reagiu então bruscamente, con-
fiscando terras que, no tempo do seu pai e depois no seu próprio reino, 
haviam sido confiadas já a Lanfranco; o rei não tem o direito – reclama 
Anselmo – de recolher os bens sob custódia da Igreja, e de assim provo-
car diminuições irrestauráveis33. Para Anselmo, perder o episcopado era o 
mesmo que perder a Igreja. Eis por que os seus deveres de vassalagem 
jamais se lhe impõem aos seus direitos arquiepiscopais: «é melhor ser 
rejeitado e expulso do que negar o Papa»34.  
                                                      
32 «Paulo post rex noster iturus in Normannian multa pecunia indiguit. Antequam me 

quidquam peteret, consilio amicorum promisi illi pecuniam non parvam – novit 
deus qua intentione. Sprevit quasi modicam, ut plus darem; sed nolui. […] Ex illa 
hora visus est quarere occasiones adversum me. Locutus sum de pallio; noluit ut 
illud peterem, quamdiu ipse nullum reciperet apostolicum, aut ut saltem huius di-
lationis excusationem dommo papae intimarem. […] Petivi ut concilium convoca-
retur, quod per multos annos in Anglia factum non fuerat, quatenus corrigerentur 
quaedam in eodem regno, quae nullatenus toleranda videbantur.» (Epistola 176, 
in F. S. Schmitt (IV, p. 58). Itálico nosso. 

33 «Poster die rediens ad eum dixi me libentur facturum illi rectitudinem, si qua culpa 
in me adversus illum inveniretur – quam tamen ego nesciebam –, et rogavi ut amo-
rem suum mihi redderet. Respondit se nec rectitudinem tunc recepturum nec amo-
rem redditurum, nisi dicerem cur illum mihi reddere deberet. Visus est mihi velle 
pecuniam. Quam dare nolui, ne culpam, quae non erat, viderer fateri. Iratus est in 
tantum, ut diceret quae non debuisset, et quasdam terras non parvas, quas archie-
piscopus Lanfrancus tempore patris eius et tempore ipsius quiete usque in diem sui 
obitus tenuit, militibus partim daret, partim dare disponat, sub occasione cuiusdam 
voluntariae iustitiae, secundum quam de terris eisdem me vult placitare; cum ego 
dicam quia non me debet ad placitandum cogere de terris, quas archiepiscopus an-
tecessor meus tam diu quiete tenuit et ipse mihi dedit, sicut ille tenuit. Haec enim 
cogitatio mea: Rex mihi dedit archiepiscopatum, sicut eum archiepiscopatus Lan-
francus usque in finem suae vitae; et nunc aufert ecclesiae et mihi quod illa et 
idem archiepiscopatus quiete tam diu tenuit et ipse mihi dedit. Certus autem sum 
quia archiepiscopatus iste nulli dabitur post me, nisi quemadmodum ego illum in 
die obitus mei tenebo; nec si alius rex me vivente venerit, concedet mihi nisi quod 
tenentem inveniet. Si ergo ita tenuero archiepiscopatum immitum usque obitum 
meum, hoc modo perdet ecclesia per me. Si quis enim alius, ad quem ecclesiae 
custodia non pertineret, hanc faceret ei violentiam aut factam patienter sustineret, 
palam esset quia in futuro nihil dici posset, cur res ecclesiae ad eam redire non 
deberent.» (Ibidem, p. 59). Itálico nosso. 

34 «Si metropolitanus sacratus episcopus per totum primum annum nec papam viven-
tem nec pallium requiro, cum possum: iuste ab ipso honore removendus sum. 
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3. Saeculum: justificação espiritual do poder 

Há na censura anselmiana à autoridade secular, não apenas a preo-
cupação com as consequências do poder civil, mas também um significa-
do e uma justificação do poder. Repercute-se em Anselmo a reacção da 
autoridade eclesiástica face à chamada usurpação papal do poder imperi-
al. Propriamente falando, entra menos em causa a origem divina do poder 
do que a sua confirmação mediata pelo Papa. Se o poder civil não reco-
nhecer o Papa, evidentemente também não reconhece a direcção do poder 
pelo papado. Esse era o caso de William Rufo: caberia ao rei e não ao 
Papa dirigir o mundo cristão, seguindo o exemplo de Carlos Magno35. 

Justamente por isso e por jamais «ter querido negar o Papa» – «in-
tenção de que espera nada o permita desviar-se» – Anselmo viu-se obri-
gado a abandonar Inglaterra, ao fim de «quatro anos». Passa «três anos no 
exílio», entre Roma e Lyon; entretanto, a pedido insistente de Henrique I, 
o novo rei de Inglaterra, regressa a Cantuária. Mas a questão da justifica-
ção do poder continua a separar o império e o papado, pois que também 
Henrique I quer nomear os bispos, aspirando assim a fundir a esfera reli-
giosa na esfera política, facto contra o qual, no essencial, lutara Gregório 
VII ao reafirmar o recurso, a pertinência e a necessidade do secular como 
instância polarizadora da supremacia do espiritual. A mediação pontifícia 
requer a distinção das duas esferas. Devotamente, também Sto. Anselmo 
reafirma que um laico não pode dar investidura eclesiástica, e ninguém a 
pode receber das mãos daquele, ou tornar-se seu vassalo nesse sentido: a 
obediência do príncipe da Igreja é exclusivamente ao Papa e a Deus, e 
não dupla. De facto, esta ideia de que o rei não tem o direito de consagrar 
o eleito que se presume violar essas leis, cuja pena seria a excomunhão 
segundo fora promulgado pelo Consílio de Roma (1099), leva Anselmo a 
recordar a sua «reverência» e «obediência» à «sé apostólica»36. Como 
                                                                                                                        

Quod si hoc facere nequeo sine amissione archiepiscopatum, melius mihi est ut 
mihi violenter auferatur, immo melius est ut ego archiepiscopatum reiciam, quam 
apostolicum abnegem.» (Ibidem, p. 60). 

35 É interessante notar que os argumentos aduzidos por ambas as partes, i.e, pelo 
império e pelo papado, participam de uma mesma visão do poder; o poder é religi-
oso na sua essência, e isso é uma evidência incontestável. O que as separa é a justi-
ficação do poder, i.e, o problema de saber a quem cabe a direcção do mundo cris-
tão, se ao Papa, ou se ao Imperador. Para o poder imperial, na medida em que 
recusa a mediação pontifícia, é ao Imperador que cabe a missão de dirigir o mundo 
cristão; seria suficiente seguir o exemplo de Carlos Magno. Mas as duas partes ja-
mais distinguem os respectivos domínios. É por isso que os partidários da supre-
macia papal retomam os argumentos de Gregório VII a propósito da confirmação 
pontifícia, respondendo que a eleição do Papa permanece válida sem a aprovação 
do Imperador. Sobre as reacções imperiais (Frederico Barbarossa e Frederico II); 
veja-se: Jeannine QUILLET, op. cit., pp. 46ss.  

36 Anselmo descreve a Pascoal II as condições de existência em que se encontra, 
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consequência, viu-se de novo obrigado a abandonar o país (1103), duran-
te mais três anos, seis meses dos quais passa em Lyon, junto de Hugo 
(«fiel gregoriano»), onde se encontra aquando da reconciliação com Hen-
rique I (1106)37. De regresso a Cantuária, escreve a Pascoal II: «O rei que 
domina os ingleses e os normandos, obediente às vossas ordens, renunci-
ou completamente à investidura das Igrejas, apesar da oposição de muitos 
[por exemplo, do arcebispo de York]. O monarca, observa Anselmo, já 
não procede arbitrariamente na eleição dos bispos, mas inteiramente se-
gundo o conselho das pessoas de bem.»38  

No seu aspecto negativo, a Igreja liberta-se da influência dos laicos, 
bem como de toda a interferência estranha; no seu aspecto positivo, a 
Igreja institucionaliza-se, torna-se «visível», passando a exercer «os po-
deres legislativo, administrativo e jurisdicional, próprios de um Estado 
moderno»39. Deste modo, a laicização corre em sentido favorável à Igre-
ja, pois o processo é por ela mesma desencadeado.  

Talvez por isso, nessa dimensão encarnacional do espiritual, a re-
percussão – e discussão – que se encontra em Anselmo da «querela das 
Investiduras», revela menos a oposição entre os dois poderes, religioso e 
civil, do que um jogo de espelhos em que um tende a assumir as prerroga-
tivas do outro. Anselmo espera sempre que o rei não falte ao prometido, e 

                                                                                                                        
após ter regressado à sua Sé episcopal; resolvera pedir a intervenção dos legados 
do Papa junto do rei, pois também Henrique I pretende prerrogativas acerca da in-
vestidura eclesiástica: «Postquam revocatus a rege Angliae, qui nunc est, ad epis-
copatum redii, ostendit decreta apostolica quae in Romano concilio praesens audi-
vi, ne scilicet laicus investituram ecclesiarum daret neque aliquis de manu eius 
acciperet, aut pro hoc homo eius fieret, nec aliquis praesumentem consecraret; qui 
vero haec transgrederetur, excommunicationi tanti concilii subiaceret. […] Servata 
igitur apud me reverentia et oboedientia sedis apostolicae, precor ut, quantum dig-
nitas vestra secundum deum permittit, petitioni praedictae, quam vobis legati ex-
ponent, iuxta sapientiam vestram condescendatis, et quid me iubeatis in hac re fa-
cere, quidquid futurum sit, per legatos praesentes certum me faciatis.» (Epistola 
217, in F. S. Schmitt (IV, p. 119). 

37 A reconciliação entre Anselmo e Henrique I ocorre por intermédio de Adèle de 
Blois, irmã do monarca, a qual promoveu um primeiro encontro entre ambos, na 
Normandia (recentemente conquistada). Face à pressão dos bispos para o regresso 
de Anselmo, o rei cede; por outro lado, o Papa levantou a excomunhão dos bispos 
que, entretanto, haviam sido investidos pelo rei; de futuro, o rei renunciaria com-
pletamente às investiduras; e assim restabeleceu a paz com o papado (o bispo de-
veria apenas prestar homenagem ao soberano em troca de feudos temporais). Mas 
Henrique I não cedeu, nessas longas discussões, às pressões do arcebispo de York, 
resistências a que Anselmo aludiria (cf. nota infra). 

38 «Rex qui dominatur Anglis et Normannis, oboedienter suscipiens vestram iussio-
nem, investituram ecclesiarum, renitentibus multis, omnino deseruit. […] Rex ipse 
in personis eligendis nullatenus propria utitur voluntate, sed religiosorum se peni-
tus committit consilio.» (Epistola 430, in F. S. Schmitt (V, p. 190). 

39 Cf. Harold J. BERMAN, op. cit., p. 113. 
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se não esquive ao conselho dos bispos no que respeita aos assuntos da 
administração destes40. A autoridade do pontífice é indeclinável ao poder 
real: «Deus neste mundo nada mais ama do que a liberdade da sua Igre-
ja.»41 Mas a Igreja, precisamente para se libertar (i.e para poder afirmar a 
supremacia da autoridade papal sobre o poder temporal), estatiza-se (as-
sumindo todos os caracteres burocráticos a esse nível) e o Estado – o 
secular – eclesiastiza-se (revestindo características sacrais e ritualizando 
os próprios procedimentos). Recorde-se que a discussão não se centra na 
origem do poder, mas, sim, na sua justificação, particularmente no que 
respeita à jurisdição (jus dicere), visto não ser a fonte divina que aí entra 
em causa. Tal conflito entre Igreja e Estado, ou, propriamente falando, 
entre sacerdotium e regnum, ocorreu inteiramente no interior da universa-
lidade do mundo cristão. 

Neste preciso contexto, ao mesmo tempo que é prematuro falar de 
uma separação de poderes, é possível, paradoxalmente, encontrar elemen-
tos conducentes à «soberania» intramundana (summa legibusque soluta 
potestas), facto que pressupõe a essencial oposição entre o espiritual e o 
secular. Eis porque o direito canónico, visto «institucionalizar» a Igreja, 
em benefício da ligação entre o secular e o religioso, permanece núcleo 
originário da secularização42. 

Conclusão 

Santo Anselmo abraça espontaneamente a política gregoriana tal 
como é prosseguida por Urbano II e Pascoal II43. A sua posição face ao 
uso do poder civil surge, assim, intimamente ligada à segunda metade do 
séc. XI. Na continuidade da Reforma Gregoriana (e certamente o próprio 
Gregório VII), o primado da ordem política repousa mais no espiritual do 
que no jurídico. Embora não pense as coisas juridicamente, Anselmo 
também não tem dúvidas sobre o domínio e propriedade temporal da 
Igreja. Mas e por isso mesmo, vê o sagrado como inscrito em toda reali-
dade, da qual o político não pode autonomizar-se, por não ser artificial-
                                                      
40 «Spero in deo quia dominus noster rex, sicut ipse mihi deo inspirante promittit, ad 

omne bonum nobis adiutor accedet; […] aliquatenus a consilio nostro in iis quae 
ad nostrum ordinem pertinent, recedet.» (Epistola 372, in F. S. Schmitt (V, 
p. 315). 

41 «Nihil magis diligit deus in hoc mundo quam libertatem ecclesiae suae.» (Epistola 
235, in F. S. Schmitt (V, p. 143). 

42 Cf. Giacomo MARRAMAO, Cielo e terra. Genealogia della seccolarizzazione, 
Bari, Laterza, p. 18 

43 Este facto explica a preferência que ele tem por Hugo, arcebispo de Lyon, «o mais 
gregoriano dos gregorianos»; cf. Patrice COUSIN, «Relations de S. Anselme avec 
Cluny», p. 452. 
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mente acrescentado a ela. Para ele, a política não releva apenas dos ho-
mens, mas essencialmente da relação entre os homens e Deus; ou seja, 
poder-se-ia falar de política mas não de um critério político. Por outras 
palavras, não há uma individualização da política porque também não 
existe uma individualização da sociedade44. Anselmo, todavia, pressentiu 
fortemente uma dimensão individual, que o leva a distinguir o seu pen-
samento e a sua vontade do pensamento e da vontade de Deus, segundo a 
sua consciência45. Por outro lado, o facto de a Igreja se institucionalizar 
(juridização) significa também que ela não pode estar fora do mundo, 
diríamos fora da sociedade secularizada (a Igreja não é um «não-
-mundo»). É porventura por esta atitude positiva perante o mundo que 
Anselmo sentiu tão intensamente a necessidade de pedir aos seus irmãos 
becenses que não se opusessem demasiadamente à sua ida para Cantuária. 
Como ele vinca, a Igreja é mais importante do que as preferências indi-
viduais de todos. Simultaneamente, Anselmo mostra um «sentido de Igre-
ja» em que a referência a Roma permanece essencial46. Podemos dizer 
que ele revela igualmente uma privilegiada intuição da laicidade da polí-
tica, ao reconhecer uma mistura concorrencial do espiritual e do tempo-
ral, i.e, do que procede do «alto» e do «aqui em baixo», de teologia e 
política, que só a autoridade institucional permite decifrar. Não se trata, 
portanto, de sacralizar o poder civil mas de o interpretar como factor po-
sitivo de secularização do sagrado. É evidente que no cerne se encontram 
sobretudo as exigências da razão, não do fideísmo.  

Se Anselmo vivesse hoje, provavelmente perguntar-nos-ia se o ho-
mem neste mundo pode viver sem o sagrado. Provavelmente ainda ele 
próprio responderia recordando que a impossibilidade natural de não 
pecar não transforma o ser humano necessariamente em pecador47.  

 

                                                      
44 Veja-se Walter ULLMANN, Individuo e società nel Medioevo, trad. it., I. Cherubini 

Roncaglia, Editori Laterza, Bari, 1983. Aí se lê (p. 59): «Gli studi storici hanno rive-
lato che, in Occidente, il periodo in cui furono gettate le basi per il futuro sviluppo 
costituzionale e per l’affermazione del ruolo dell’individuo nella società fu quello tra 
la fine del dodicesimo e l’inizio del tredicesimo secolo.» Veja-se também: J. Cer-
queira GONÇALVES, «A Natureza do Indivíduo em João Duns Escoto», in Huma-
nismo Medieval, Braga, 1971, pp. 7-92. Como observa o medievalista, na época an-
terior ao advento de Aristóteles no Ocidente, existiam os problemas e a sensibilidade 
a eles, mas faltava uma adequada linguagem filosófica para melhor os equacionar. 
Por outro lado, a dimensão individual era tão óbvia e de tal importância que não ca-
receria de demonstração rigorosa. Não havia aí o contraste entre o universal e o indi-
vidual, salvo na chamada questão dos universais, de inspiração grega. 

45 Cf. nota 28. 
46 Cf. Klaus SCHATZ, La primauté du Pape. Son histoire, des origines à nos jours, 

trad. fra. de J. Hoffmann, Paris, Cerf, 1992, pp. 135ss. 
47 Cf. Anselmo, De libertate arbitrii, 12-13, in F. S. Schmitt (I, pp. 223-225). 
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RESUMO 

O presente artigo constitui um estudo da posição de Anselmo face ao uso 
do poder civil (autoridade secular), especialmente no período que medeia a sua 
nomeação para arcebispo de Cantuária (1093) e a reconciliação com Henrique I 
(1105), com base em algumas das suas Cartas. Articulam-se três pontos: 1. Pres-
supostos histórico-jurídicos, i.e, a Reforma Clunicense (como exemplo de go-
verno translocal, hierárquico e colectivo) e a Revolução Gregoriana (como mo-
mento de ruptura fundamental na continuidade histórica da Igreja). 2. Apreensão 
anselmiana da questão acerca da justificação do poder: Anselmo reitera constan-
temente a sua fidelidade à autoridade apostólica, mas também reconhece uma 
certa legitimidade fora do domínio eclesiástico. Na linha de Gregório VII, a 
distinção entre os dois poderes pressupõe a primazia do papado (querela das 
Investiduras); contudo, a polarização no poder espiritual encontra sobretudo as 
exigências da razão (sola ratione), não do fideísmo. Eis por que Sto. Anselmo 
não poderia ter uma visão negativa do saeculum. 3. Nexo entre teologia e políti-
ca: a separação, a concorrência, a interacção, entre as jurisdições espiritual e 
secular constitui a verdadeira fonte de determinação de significado conferido por 
Anselmo ao poder civil. O artigo conclui com as implicações positivas da noção 
anselmiana de poder.  

 

ABSTRACT 

The present paper investigates Anselm’s position regarding the use of the 
civil power (secular authority), especially in the period between his nomination 
for Archbishop of Canterbury (1093) and the reconciliation with Henry I (1105) 
based on some of his Letters. Three points are articulated: 1. The configuration 
of the historical and juridical, the Cluniac Reform (as a model of translocal, 
hierarchical, corporate government) and the Papal Revolution (as a fundamental 
break in the historical continuity of the church). 2. The apprehension of Anselm 
concerning issue the justification of the power: insistently reaffirms his fidelity 
to the apostolic authority, but it also recognises certain legitimacy out of the 
ecclesiastical domain. In the continuity of Gregory VII, it would be impossible to 
ignore the distinction between the two powers («Investiture Struggle»). 
However, the polarisation of the spiritual power above all demands the reason 
(sola ratione), not the fideism. That is why Anselm could not have a negative or 
secular view of the constituted real determination and source of meaning which 
he gave to the civil power. 3. Relationship between theology and politics: the 
separation, concurrence, and interaction of the spiritual and secular jurisdictions 
were the true source of Anselm’s conception of power. The essay concludes with 
the positive implications of Anselm’s notion of the power. 

 
 
 
 


