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RESUMO 

O trabalho monográfico que apresentamos tem por objetivos discutir a 

construção teórica de Eginhardo (775-840) em sua obra biográfica Vita Karoli Magni 

escrita na década de 820. Especificamente, nos enfocamos no entendimento da virtude 

da piedade proposta pelo autor para caracterizar Carlos Magno (742-814) – rei dos 

francos e imperador cristão – como um elemento importante para um governante e para 

a manutenção da unidade do reino/império. Compreendendo os escritos de Eginhardo 

como intimamente ligados a questões de seu próprio tempo, consideramos essencial 

analisá-los a partir do seu contexto de escrita, ou seja, o reinado/império do sucessor de 

Carlos Magno, Luís o piedoso (778-840) e os conflitos que ocorriam entre o governante 

e seus herdeiros que fragilizaram toda a estrutura de poder uno construída anteriormente 

por Carlos. Dessa maneira, nossa hipótese é a de que Eginhardo escreveu a biografia de 

Carlos Magno a Luís o piedoso como forma de sugerir um modelo de governante ideal 

que conseguisse lidar de forma eficiente com desordens e problemas, e dentre várias 

virtudes apontadas pelo autor, selecionamos a piedade a ser analisada como um dos 

caminhos mais importantes para o governante.  

PALAVRAS-CHAVE: Vita Karoli; Carlos Magno; Luís, o piedoso; Piedade. 

 

ABSTRACT 

The monograph aims to discuss the theoretical construction of Einhard (775-

840) in his biographical book Vita Karoli Magni written in the 820s. Specifically, we 

focus on the understanding of the virtue of piety proposed by the author to characterize 

Charlemagne (742-814) - king of the Franks and Christian emperor - as an important 

element for a ruler and for maintaining the unity of the kingdom/empire. Understanding 

the writings of Einhard as intimately connected with questions of his own time, we 

consider it essential to analyze them from his writing context, that is, the reign/empire 

of the successor of Charlemagne, Louis the Pious (778-840) and the conflicts that 

occurred between the ruler and his heirs that weakened the entire power structure 

previously built by Charles. Thus, our hypothesis is that Einhard wrote the biography of 

Charlemagne to Louis the Pious as a way of suggesting a model of ideal ruler who 

could deal efficiently with disorders and problems, and among several virtues pointed 

out by the author, we selected the piety to be analyzed as one of the most important 

paths for the ruler. 

 

KEY-WORDS: Vita Karoli; Charlemagne; Louis, the pious; Piety.  
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INTRODUÇÃO 

A obra Vita Karoli Magni suscitou os mais diversos debates historiográficos não 

somente no século XIX, mas ainda hoje circula pela historiografia como um documento 

importante. A abordagem adotada pelos historiadores ao analisá-lo perpassa desde 

discussões de questões mais pontuais e delimitadas dentro da obra, como por exemplo, a 

de Paul Barnwell1 na qual se discute a descrição do último rei merovíngio Childerico III 

no começo da obra de Eginhardo e as suas possíveis razões de ser, visto que ela aparece 

um tanto fora de contexto em relação ao conteúdo que a Vita está veiculando de uma 

maneira geral, até estudos que utilizam a obra em um todo, como o de Tomás Kalmar2 

que vai além do contexto carolíngio e faz um diálogo entre a Vita Karoli e a biografia 

de Alfredo, o Grande, a Vita Ælfredi do bispo Asser escrita no final do século IX, 

colocando esta obra como possivelmente inspirada na de Eginhardo.  

Entendemos que esta diversidade de aspectos que estudiosos têm desenvolvido 

ao longo dos anos acerca desta fonte histórica se deve ao fato que ela nos traz mais 

perguntas do que respostas. Em uma leitura superficial e sem o amparo do 

conhecimento profundo do contexto em que provavelmente foi escrita ela nos parece 

uma obra muito elucidativa e direta, entretanto, conforme nos inserimos nas tramas da 

primeira metade do século IX e passamos a questionar a imagem de Carlos Magno 

compreendendo sua posição em uma sociedade em formação, as palavras de Eginhardo 

adquirem outros significados; nós passamos a realizar questionamentos mais profundos 

acerca do peso que aquele escrito poderia ter para o tempo em que foi produzido e 

também da visão de mundo de seu autor.  

Nesse sentido, o trabalho que iremos desenvolver nasceu de uma abordagem 

mais geral da obra na qual procuramos compreender a construção da imagem de Carlos 

Magno através de suas virtudes, contudo, conforme nos aprofundamos, sentimos o 

surgimento de novas demandas de estudos e acabamos por nos enfocar em uma destas 

virtudes em específico, a piedade.  A configuração do texto de Eginhardo se dá de 

forma a separar em pequenos capítulos as temáticas tratadas e o capítulo da piedade de 

Carlos Magno está localizado no número 26, o que se destacou, visto que as temáticas 

dos capítulos seguintes tratam da sua coroação imperial, sucessão e morte, mas não 

                                                           

1  BARNWELL, 2005. 
2  KALMAR, 2014.  
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somente isso. O que em primeiro lugar se destacou foi a definição de piedade para 

Eginhardo, que é a ação dentro da Igreja, ou seja, o indivíduo piedoso é aquele que atua 

na construção e manutenção da Cristandade. A partir disso passamos a estudar 

contextualmente sobre a importância de Carlos Magno para a Igreja de seu tempo e o 

descobrimos como um rei e imperador tomador de decisões dentro desta Igreja, 

suprimindo a autoridade papal. Com isso, Carlos se tornou uma figura central na 

Cristandade, ele criou uma unidade em torno de si através da sua autoridade imperial e 

principalmente da autoridade religiosa com a qual se reveste através da piedade. Com 

isso encontramos os dois conceitos chave desta pesquisa, com os quais compusemos 

nosso objetivo que é o de compreender como a virtude da piedade de Carlos Magno 

configura e mantém a unidade do império carolíngio na lógica de Eginhardo em sua 

obra Vita Karoli Magni. 

Para tanto, é necessário que dialoguemos com o momento em que Eginhardo 

escreveu sua obra, o governo de Luís, o piedoso, sucessor de Carlos Magno no trono 

franco e carolíngio, pois esta é a sustentação para a argumentação que pretendemos 

desenvolver neste trabalho, uma vez que partimos da ideia de que a Vita foi uma 

tentativa de seu autor de agir sobre os conflitos que se desenhavam entre o imperador e 

seus filhos/herdeiros e se estendiam entre a nobreza franca e a relação do governante 

com a Igreja. Através deste contexto que Eginhardo se inspira para escrever o que ele 

define como “[...] a vida deste Rei, o mais nobre e maior de seu tempo, e seus ilustres 

feitos, que os homens de tempos posteriores dificilmente poderão imitar.” 3 moldando 

através de seus escritos um Carlos Magno legitimado, pilar da unidade do povo cristão - 

elementos ausentes para Luís - que são descritos na obra de forma a modelar um 

governante ideal, mesmo que Eginhardo não expresse em palavras esta intenção.  

Dito isso, este trabalho irá se organizar em três capítulos, com suas devidas 

subdivisões. O primeiro capítulo irá trazer uma apresentação contextual do tema, por 

acreditamos que a discussão que iremos propor neste trabalho necessita ser localizada 

historicamente a fim de um maior embasamento. Além disso, nos baseando em Mayke 

de Jong em Charlemagne’s Church4 no qual a autora propõe a nobreza e a Igreja 

enquanto king-makers, ou “fazedores de rei” em tradução literal, pretendemos discutir a 

                                                           

3“[…] the life of this King, the noblest and greatest of his age, and his famous deeds, which the men of 
later times will scarcely be able to imitate.” Tradução nossa. In EGINHARD. 1922, p. 5   

4 DE JONG, 2005.  
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estruturação da dinastia carolíngia e de seu reino com base na relação com a Igreja 

Católica, entendendo como fundamental a questão da alçada de Pepino III ao trono 

como o apoio do papa e também a questão da unção recebida por ele e seus filhos; além 

disso, como parte importante desse contexto, iniciaremos um debate acerca da relação 

do rei carolíngio com a nobreza franca, relacionando a isso, novamente, o aspecto 

religioso do reino.  

A partir disso, o capítulo dois apresentará a fonte Vita Karoli Magni, ponto de 

partida desta pesquisa, realizando uma discussão acerca do gênero biográfico na 

História e na historiografia, pretendendo justificar o uso de uma fonte como esta em 

pesquisas historiográficas atuais. Além disso, apresentará também o seu escritor, 

Eginhardo (775-840) enquanto um importante e destacado membro da corte carolíngia 

no tempo de Carlos Magno e também no de Luís o piedoso (778-840), buscando suas 

motivações para a escrita da obra.  Seguindo esta linha de raciocínio, este capítulo trará 

uma contextualização acerca do momento de escrita desta fonte, o governo de Luís, o 

piedoso, filho e sucessor de Carlos Magno, pois o autor atuava como um membro da 

corte, especificamente trabalhando como conselheiro do filho mais velho de Luís, o 

futuro imperador Lotário (795-855).  

Por fim, o terceiro capítulo deste trabalho irá tratar da análise documental, 

principal ponto a ser discutido. A partir da discussão já exposta anteriormente de De 

Jong5, este capítulo congregará os elementos apresentados no capítulo um aos 

argumentos e construções propostos no texto de Eginhardo. Dessa maneira, o capítulo 

três irá discutir conjuntamente o papel da nobreza e da Igreja na concessão da 

legitimidade do rei através de Eginhardo, especificamente através de sua definição de 

piedade enquanto uma virtude de Carlos Magno, visando inserir as motivações do autor 

no contexto de sua escrita, ou seja, os conflitos entre Luís o piedoso e seus filhos 

herdeiros.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 ibid 
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1. O TEMPO DE CARLOS MAGNO 

 

Unidade. Esta é uma palavra distante para o século XXI, que assiste a 

reconfiguração de fronteiras políticas do Velho Mundo, que presencia os embates 

políticos no Brasil ou mesmo a nível mundial no possível conflito que se desenha entre 

Estados Unidos e Coréia do Norte. Da mesma forma, foi uma palavra muito cara para 

Carlos Magno, homem do século VIII, que a almejou através das batalhas e da 

espiritualidade. Ele, segundo construções identificáveis nas fontes históricas, arquitetou 

e legitimou uma ideia de unidade - para muitos inquestionável - para uma Europa que 

engloba alguns poucos povos e nações e, por isso, até hoje seu nome é utilizado em um 

prêmio anual concedido a figuras de destaque e mérito no serviço e contribuição para a 

União Europeia. Os meios pelos quais ele se utilizou para embasar esta ideia de unidade 

foram diversos, de acordo com diferentes documentos históricos que apontam um 

expressivo número de virtudes que faziam dele um rei e imperador grandioso. A pesar 

da existência destas virtudes apontadas pelos autores de fontes, iremos discutir 

especificamente a piedade presente na Vita Karoli Magni como um elemento de 

construção desta unidade carolíngia, pois encontramos os indícios de sua importância na 

própria fonte e também na historiografia que aborda a relação entre o imperador e a 

Igreja. Mais a frente iremos retomar a piedade e defini-la de acordo com o autor do 

documento que utilizamos, mas por ora é preciso que compreendamos o contexto de 

formação da dinastia carolíngia, para então podermos discutir com base na 

historiografia como se estruturaram as bases das relações entre Carlos Magno e a Igreja 

e Carlos Magno e sua aristocracia, como elas se desenvolveram em favor de ampliar a 

unidade do reino e posteriormente do império.  

 

1.1 INTRODUÇÃO CONTEXTUAL 

O Rei, contente com o mero título real, com cabelos longos e barba 

fluida, costumava sentar-se no trono e fazer o papel de governante, 

ouvindo os embaixadores quando lhe consultavam e dando-os 

respostas como se fossem advindas do seu Próprio poder, respostas 

estas que ele tinha sido instruído ou comandado para dar.6  

 
                                                           

6Tradução nossa. EGINHARDO, op. cit., p. 8. “The King, contented with the mere royal title, with long 

hair and flowing beard, used to sit upon the throne and act the part of a ruler, listening to ambassadors, 
whencesoever they came, and giving them at their departure, as though of his own power, answers 
which he had been instructed or commanded to give.” 
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Desta forma Eginhardo inicia sua Vita Karoli, se referindo ao último rei 

merovíngio, Childerico III (714-754), que era um descendente de Clóvis – o primeiro 

rei franco cristão – e de Meroveu – pai da dinastia merovíngia – o que lhe garantia uma 

legitimidade de posse e transmissão do encargo real conferida pelo sangue. Contudo, o 

historiador Jean Favier7 aponta que esta transmissão da descendência através de laços 

sanguíneos era ficcional, pois a o rei era, na verdade, eleito por sua aristocracia e seu 

poder era limitado, uma vez que alguns membros destacados desta nobreza franca 

adquirem cargos que os conferem destacada autoridade. Estes membros, 

preliminarmente conhecidos por major domus, atuavam na organização dos serviços e 

na manutenção da ordem nas casas da aristocracia bem como no palácio real. Dentro da 

residência do rei, estes aristocratas adquiriam cada vez mais tarefas de vulto, chegando, 

no século VII a se tornarem major Palatii, ou seja, transformam-se nas pessoas que 

realmente governavam o reino enquanto que o rei se tornava um mero fantoche em suas 

mãos e isso esclarece e explica o trecho extraído de Eginhardo que copiamos acima.  

No artigo Einhard, Louis the pious and Childeric III8, Barnwell discute a 

descrição que Eginhardo faz do último rei merovíngio no início da Vita. Ele associa a 

descrição zombeteira do autor a uma “propaganda” carolíngia de difamação dos 

merovíngios, mas afirma que somente isso não explicaria de forma satisfatória a 

intenção de Eginhardo em adicionar uma visão pessoal sobre esta questão em seu texto, 

uma vez que o assunto parece estar até deslocado da lógica biográfica da obra que tem 

por enfoque a vida de Carlos Magno. Segundo Barnwell, a intenção do autor da Vita se 

expressa através de uma análise contextual, pois na época de escrita desta fonte, Luís, o 

piedoso – filho de Carlos Magno – enfrentava um questionamento da natureza e da 

fonte de seu poder, entretanto estes questionamentos não nascem na época de Luís, mas 

já nos tempos de seu avô, Pepino, o breve. Desta forma, Eginhardo liga o poder 

carolíngio a um poder advindo do papado - devido ao apoio da Igreja na coroação de 

Pepino e deposição de Childerico - ao contrário do poder raso que detinham os antigos 

merovíngios.  

A questão dos maiores do palácio é um ponto essencial para o início da dinastia 

carolíngia, bem como a questão do rei que não reina e a interferência da Igreja, pois são 

elas que explicam a subida de Pepino, o breve ao trono franco. Com a proeminência do 

                                                           

7. FAVIER, 2004, p. 23.  
8 BARNWELL, op. cit.  
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poder e influência dos maior Palatii, o próprio Pepino enxergou uma possibilidade de 

alçada à coroa. Na primeira metade do século VIII, ele consulta o papa Zacarias (741-

752) através de cartas, nas quais questiona se não seria mais conveniente que a coroa 

fosse daquele que realmente detinha o poder, uma vez que, segundo Eginhardo, o rei 

merovíngio não possuía nada além de um título que pouco significava e não se 

apresentava realmente como um rei, fazendo suas viagens em uma carroça de carga 

dirigida por bois e atuando de acordo com aquilo que lhe ordenavam9. A resposta de 

Zacarias lhe foi favorável e, em 751, Pepino assume como o primeiro governante franco 

fora da linhagem que se dizia iniciada pela lendária figura de Meroveu (411-458).  

Pepino, guardadas as devidas proporções e conflitos gerados pelo início de uma 

nova dinastia – conflitos que abordaremos no decorrer deste trabalho -, governa até 768, 

transmitindo a coroa a seus dois filhos, Carlos Magno e Carlomano que morre em 771, 

oportunidade que Carlos aproveitou para usurpar a herança do irmão e se tornar o único 

rei do povo franco até sua morte no ano de 814.  

Ao longo de seu governo, Carlos Magno foi um rei atuante no âmbito das 

guerras de conquista e anexação de novos territórios. Ele estabeleceu domínio sobre 

povos como os saxões, bretões, ávaros, aquitanos, lombardos, realizando conversões 

forçadas e estabelecendo representações de seu governo nestes povos através dos 

condes. Sua relação política com os conquistados não foi tranquila, ele entrou em guerra 

diversas vezes ao longo dos anos com os mesmos povos e ainda assim não conseguia 

criar um domínio total ou uma conversão real ao cristianismo, como foi o caso da 

Saxônia. Desta atividade bélica derivava a economia e a política dentro do reino franco, 

pois os cargos distribuídos eram os de administração dos territórios conquistados e o de 

formação de exércitos para as campanhas, o que consequentemente movimentava a 

economia através da produção de alimentos, forja de equipamentos e a criação de 

animais para a manutenção destes exércitos.  

Além disso, apoiado por sábios - a maioria deles provindos do meio eclesiástico 

- como Alcuíno de York, Pedro de Pisa e o próprio Eginhardo, dentre outros, o governo 

de Carlos foi marcado pelo desenvolvimento intelectual no movimento conhecido pela 

historiografia como Renascimento Carolíngio do século VIII, no qual se promovia a 

cópia e preservação de manuscritos de várias áreas do conhecimento, como a 

astronomia e a filosofia. Ademais, na Escola Palatina, grupo atuante dentro dos palácios 

                                                           

9 EGINHARDO, op. cit., p. 9 
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de Carlos, principalmente em Aachen, aconteciam debates intelectuais e troca de 

conhecimentos, bem como o ensino de jovens escolhidos. Carlos Magno participava 

destes círculos intelectuais e dentro dele foi apelidado – era costume que cada um 

recebesse uma alcunha que seria sempre algum nome bíblico ou de filósofos da 

antiguidade -  de Davi, o rei bíblico escolhido por Deus para governar seu povo, 

Eginhardo nos conta que o rei era muito interessado em adquirir conhecimentos e 

inclusive sua obra predileta era Cidade de Deus de Agostinho de Hipona; Eginhardo 

enfatiza também que o rei podia se comunicar tranquilamente em latim, grego e em sua 

língua local, mas infelizmente nunca conseguiu desenvolver a escrita, pois não fora 

ensinado enquanto jovem. Assim, ele molda a imagem de um rei sábio, interessado nos 

assuntos intelectuais, mas que não se restringe somente a isso, pois consegue muito 

sucesso em sua atuação bélica e administrativa do reino.  

Adotando a perspectiva da longa duração10 e a reflexão proposta por Lucien 

Febvre11 compreendemos o surgimento dos carolíngios como não somente uma 

mudança de dinastia, mas também como uma mudança de estrutura social no sentido da 

criação de um império continental e rural, oposto a um império marítimo como o 

romano, com estruturas próprias, advindas de sua herança bárbara com influências 

cristãs. Partindo desta ideia, enxergamos a construção do império carolíngio a partir de 

dois eixos: questões relacionadas com a Igreja e com tensões nascidas entre a 

aristocracia franca e os novos governantes. Mayke de Jong em Charlemagne’s Church12 

aponta a necessidade de se compreender a interação entre Igreja e nobreza para a 

legitimação do rei neste período, por isso consideramos importante realizar uma 

reflexão acerca destes dois eixos primordiais para que possamos melhor compreender os 

conflitos e embates que permearam os séculos VIII e IX e que acabaram por definir 

rumos políticos e estruturas sociais deste período.  

 

1.2 OS CAROLÍNGIOS E A IGREJA 

 

A proximidade entre os francos e o papado não havia realmente existido até o 

surgimento da dinastia carolíngia com reinado de Pepino, o Breve (714-768) – ou 

Pepino III - que se inicia sob as bênçãos do papa Zacarias. A relação entre o rei e a 

                                                           

10 BRAUDEL, 1972.  
11 FEBVRE, 2003. 
12 DE JONG, 2005.  
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Igreja se aprofunda quando o papa Estevão II (752-757), buscando se acercar-se dos 

francos, empreende viagem até seu reino em 753 a fim de solicitar a Pepino ajuda contra 

a ameaça lombarda sobre Roma se valendo da Doação de Constantino para estabelecer 

uma ponte entre ele e o rei carolíngio. Segundo este documento, hoje sabidamente falso, 

o imperador Constantino (274-337) cedeu ao pontífice Silvestre I (314-335) todas suas 

insígnias imperiais, a cidade de Roma e inclusive a sua coroa, que ele se recusou a usar, 

mas, que de qualquer forma, estava a sua disposição. Utilizando-se desse documento o 

papa afirmava sua soberania sobre a Cristandade13, portanto o governo de todo o povo 

cristão lhe pertencia e ele tinha o poder de conceder este poder a quem julgasse 

conveniente. Assim, Estevão II nomeia o então novo rei dos francos Pepino III como 

patrício dos romanos, título que o colocava como protetor incondicional e constante da 

Igreja. Apesar de não ter utilizado o título, Pepino entrou em guerra com os Lombardos 

e conquistou seu território, entregando-o para a Igreja; Carlos Magno, contudo, não se 

rogou em utilizá-lo e foi incisivo em continuar o trabalho de seu pai.  

Iniciava-se assim uma aliança importante entre a dinastia carolíngia e a Igreja 

Católica que teve diversos desdobramentos benéficos para os dois lados, pois assim 

como a Igreja necessitava de um poder militar que a protegesse contra as investidas de 

povos que tentavam invadir Roma e contra a Igreja Ortodoxa e Bizâncio, Pepino 

precisava de um apoio ideológico para a construção de sua nova dinastia após a 

derrubada de Childerico III, último rei merovíngio, em 751. O novo rei franco 

necessitava disso porque era costume entre os francos que o rei fosse escolhido e 

mantido pelo seu povo – leia-se seus aristocratas – e durante o governo de Childerico 

alguns grandes nobres, em especial prefeitos do palácio, adquiriram grande poder e 

apoio devido ao enfraquecimento da autoridade real, dessa forma conseguiriam 

facilmente depor Pepino caso desejassem tomar seu lugar ou não recebessem as 

vantagens devidas por serem membros da mais alta estirpe da sociedade franca. Por 

isso, era necessária a criação de mecanismos de legitimação que garantissem a 

estabilidade do trono.  

Carlos Magno se tornou rei juntamente a seu irmão Carlomano II no ano de 768 

através da unção real, que ambos já haviam recebido com seu pai em 754. Quando o 

irmão falece, em 771, Carlos é novamente ungido, se tornando único rei dos francos, 

apoiado na legitimidade alcançada por estas sucessivas sagrações – inspiradas nas 

                                                           

13  ULLMANN 1983, p 61.  
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narrativas bíblicas do sacerdote Samuel sobre as unções recebidas por Saul, Davi e 

Salomão - que modificavam a relação entre o rei e seu povo e a natureza do poder real. 

Como dito anteriormente, na tradição merovíngia a nobreza franca possuía um papel 

primordial na manutenção do poder do rei, visto que este era eleito e mantido por ela. 

Contudo, ao receber a unção o rei estabelecia laços com Deus, de forma que seu poder 

agora procede Dele e não mais da aprovação de seus pares; ele se torna o Dei gratia rex 

Francorum, o rei pela graça de Deus e seu poder assume uma natureza divina, por isso 

somente o papa14 e o próprio Criador teriam autoridade sobre ele.  

Esta ideia de uma natureza divina do poder do rei se apoiava nas concepções do 

que Neto e Soares15 definem por Agostinismo Político, concepção de Direito Natural 

desenvolvida por Santo Agostinho na qual a autoridade dos Imperadores seria conferida 

por Deus, segundo uma tradição baseada nos escritos bíblicos de São Paulo. De acordo 

com os autores, esta concepção política é identificável desde Gregório Magno (591-604) 

com a ideia do ministerium, dos reis, ou seja, a ideia do serviço designado por Deus. 

Contudo foi no século VIII, justamente na dinastia carolíngia, que a consagração do rei 

criou uma união entre o poder real e o poder espiritual e desenvolveu-se no sentido de 

configurar a ideia de Cristandade no Ocidente. Assumindo um caráter quase que 

sacerdotal, Carlos Magno, além de possuir suas atribuições reais comuns, também 

assumia o encargo de trabalhar pela evangelização dos pagãos e garantir o correto culto 

por parte de seu povo.  

Esta era a via de mão dupla pela qual se expressava a relação entre o rei 

carolíngio e a Igreja; enquanto se temia um possível questionamento da autoridade do 

rei da nova dinastia por parte da aristocracia franca, o papa interferia dando seu aval e 

legitimidade enquanto recebia em troca um importante apoio tanto na proteção de seus 

territórios quanto na difusão da fé católica através das conversões e batismos. O 

desenvolvimento disso, segundo De Jong16 não se dava somente em termos político-

militares, mas também em questões religiosas que tocavam o próprio povo franco. De 

                                                           

14 Louis Halphen nos traz uma reflexão acerca desta autoridade do papa sobre o rei. Segundo ele, a ação 
do papa Bonifácio teria ocorrido no sentido de impor-se a Pepino, contudo devido à posição de 
fragilidade em que o pontífice se encontrava frente aos Bizantinos e aos bispos e à autoridade adquirida 
por Carlos Magno através das guerras e através da relação que estabelece com seus bispos, a posição de 
cada um se inverte e o rei se coloca acima do então papa Adriano, o que culmina na coroação imperial 
de 800 como uma última tentativa do pontífice Leão III de firmar sua autoridade, retomando a ideia da 
Doação de Constantino, na qual a coroa imperial pertenceria ao papa e ele a delegaria a quem 
desejasse.  
15 NETO e SOARES, 2011. 
16 DE JONG, op. cit., p 117.  
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acordo com ela, Roma era uma importante fonte de textos canônicos considerados 

importantes por terem sido escritos pelos “pais da Igreja”, sendo assim fontes de um 

cristianismo mais puro e por isso serviam como base para a formulação das leis 

carolíngias – como a Admonitio generalis, por exemplo – que tratavam das mais 

variadas questões, mas principalmente da vida religiosa e do correto culto a Deus que é 

um ponto importante na criação e definição da unidade carolíngia que iremos discutir 

futuramente.  

Já no reinado de Pepino podemos identificar a ênfase do rei em sua legitimação 

divina através dos títulos e fórmulas dos quais ele se valia em documentações como atas 

de concílios, como "Com a ajuda do Senhor que nos colocou no trono..." ou "Havendo-

nos ungido a Divina Providência para o trono real...", e, ainda, "Havendo-se realizado 

inteiramente com a ajuda do Senhor nossa ascensão ao trono..."17. Igualmente, Carlos 

Magno utilizava estas fórmulas, pois, assim como seu pai, enfrentou certa instabilidade 

interna com relação aos seus pares e, consequentemente, necessitava colocar-se 

enquanto um governante legitimado. Entretanto, somente isso não garantiria sua 

tranquilidade, por isso precisou encontrar outros mecanismos para lidar com uma 

aristocracia ansiosa por garantir sua participação política.  

 

1.3 OS CAROLÍNGIOS E SUA ARISTOCRACIA 

 

O apoio do pontífice na construção e manutenção do poder do rei franco e a 

criação de uma ideia de natureza divina do rei não foram suficientes para que ele 

governasse com tranquilidade perante sua gens; era necessária a inclusão da nobreza na 

dinâmica do reino, uma vez que ela havia perdido o posto daquela que escolhia o rei e o 

mantinha no trono. Dessa forma, a nobreza foi agregada à administração do reino, 

recebeu títulos e passou a ser um braço importante do rei em seus empreendimentos de 

expansão territorial e conversão de seus novos súditos, pois “[...] o rei dos francos, a 

partir de Pepino o Breve, recebeu efetivamente de Deus a missão pessoal de reinar sobre 

o povo franco e de trabalhar, apoiando-se nele, pelo triunfo da religião de Cristo.”18 

                                                           

17 Tradução nossa. HALPHEN, 1955,p. 24. "Com la ayuda del Señor que nos há colocado en el trono..."; 
"Habiéndonos ungido la Divina Providencia para el trono real..."; Habiéndose realizado enteramente 
com la ayuda del Señor nuestra ascensíon al trono..." 
18 Tradução nossa. Ibid., p 24. “[...] el rey de los francos, a partir de Pipino el Breve, há recibido 
efectivamente de Dios la misíon personal de reinar sobre el pueblo franco y de laborar, apoyándose en 
éste, por el triunfo de la religión de Cristo.”  
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Assim, quando afirmarmos que “[...] o rei governa com seus grandes senhores”19 

estamos nos referindo aos laços de fidelidade que se estabeleciam entre Carlos Magno e 

sua aristocracia e à importância do entourage político que o cercava cotidianamente. 

Para tanto, se instituiu no reino a política da fidelidade dos súditos para com o rei 

através do juramento. 

Ao se tornar rei, Pepino III retomou a tradição esquecida pelos merovíngios do 

juramento de fidelidade e Carlos seguiu o exemplo de seu pai, utilizando isso como um 

importante instrumento político e de coesão no seu governo. O juramento tem suas 

raízes na tradição greco-romana, pois podemos mapeá-lo desde Alexandre Magno até o 

império romano; contudo, ao contrário do que ocorria nesse período, (e assim como já 

ocorria na Roma cristã) com os carolíngios o ato de jurar fidelidade a um senhor adquire 

um caráter sacramental, uma vez que o perjúrio se torna um crime não somente contra o 

rei, mas também contra Deus, pois se jurava sobre o Evangelho e condenava a penas 

canônicas e posteriormente ao inferno. Dessa maneira, nasce uma nobreza leiga ligada 

ao rei por laços religiosos e por laços materiais de concessão de títulos, terras e funções, 

como os missus.  

O juramento não era obrigatório somente para os francos e não apenas para a 

aristocracia, mas também para todos os súditos de povos conquistados e tinha por 

objetivo evitar possíveis revoltas e complôs por parte destas províncias conquistadas e 

de seus próprios pares como no caso da revolta de Pepino, o corcunda (768-811), seu 

filho bastardo, em 792. Segundo Favier20, as obrigações que derivam do juramento são 

as de não atentar contra a vida do rei ou colocá-lo em situação de perigo, não ceder 

auxílio àqueles que quebraram o juramento e denunciá-los, não corroborar para a 

entrada de inimigos no reino.  

Após a coroação imperial de 800, Carlos Magno institui um novo juramento com 

muito mais ênfase cristã, o qual era realizado em nome de Deus e sobre santas relíquias, 

por isso, para a historiadora Rosamond Mckitterick21 isso reflete a concepção de reino 

cristão de Carlos Magno, pois este juramento sacramentalizado promovia “[...] um 

vínculo comum de fidelidade, focado no rei, na igreja e na lei, ao longo de seu reino 

                                                           

19  FAVIER, op. cit,, p 237.    
20 Ibid., p.240. 
21 MCKITTERICK, 2008, p. 270. 
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[...]”22. As obrigações a partir de então – para todos aqueles homens acima dos 12 anos - 

incluem os deveres de submissão aos eclesiásticos, prestar serviço ao exército e atentar-

se quanto ao pagamento de censos e impostos, além da obediência à justiça.  

A cerimônia do juramento era um ato solene presidido por um missus ou um 

conde que possuíam a tarefa de levar ao rei com regularidade um relatório no qual 

constavam as quantidades e os nomes dos que prometeram publicamente a fidelidade ao 

governante, estabelecendo um vínculo direto com ele. A partir disso, os súditos, em 

especial a nobreza, fariam parte do corpo político do reino franco, se integrando à 

dinâmica de sua política e se tornando um braço importante para seu desenvolvimento e 

manutenção. 

Recebendo títulos de condado, parte desta aristocracia – o que inclui bispos e 

abades - agregou-se entorno do rei configurando seu entourage que tem a função de 

auxiliá-lo na convocação e realização de concílios; além disso, a nobreza atuava no 

Conselho, elemento cotidiano que agia analisando problemas e criando propostas para 

as assembleias que o governante convocava e presidia, pois ele não tomava suas 

decisões sozinho. Este modelo de entourage estritamente político advindo da época de 

Pepino III foi modificado na década de 780 quando Carlos abriu espaço para a inclusão 

nele do elemento intelectual, trazendo para sua corte estrangeiros que se tornaram seus 

amigos próximos, conselheiros e também confidentes. Foi neste momento em que 

surgiram na corte figuras como Alcuíno de York, Paulino de Aquiléia, Teodulfo e Pedro 

de Pisa, nem sempre provenientes do meio eclesiástico.  

Estes intelectuais, que em 794 formaram a Escola Palatina, foram influentes na 

formulação das famosas capitulares carolíngias, na discussão acerca da definição de 

questões teológicas, litúrgicas e também jurídicas, na definição da organização política 

do reino, por isso, segundo o historiador Jean Favier23, a corte se torna um instrumento 

para o governo. Com isso a autoridade do rei se fortalecia e junto com ela crescia e 

também se intensificava o empreendimento militar, que buscava a expansão de seu 

território e do cristianismo através das conversões – frequentemente forçadas – e quem 

apoiava e financiava isso era a própria nobreza, que lutava ao lado do rei e em 

retribuição recebia a concessão das terras conquistadas e funções como a de missus, que 

consistia na fiscalização de vários aspectos do grande território conquistado, inclusive 

                                                           

22TRADUÇÃO NOSSA Ibid, p.270. “[...] a common bond of fidelity, focused on the king, the church, and 
the law, right across Charlemagne’s kingdom […].” 
23 FAVIER, op. cit., p. 249 
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garantindo ao rei que todos os súditos que fossem homens livres acima dos doze anos de 

idade realizassem o juramento de fidelidade que discutimos anteriormente.  

Dentro disso, inserimos aqui a discussão proposta pela historiadora Mayke de 

Jong em Charlemagne’s church na qual se aponta a construção de duas imagens 

distintas de Carlos Magno, a do teocrata e a do construtor secular do império. Segundo a 

autora, isso se dá devido à estruturação da obra Vita Karoli de Eginhardo, que possui 

duas partes que dividem a vida política – destacadamente as guerras - e a vida particular 

– inspirada em um ideal monástico – do rei. Estes dois Carlos Magnos distintos e 

afastados são questionados pela historiadora que desconstrói esta visão apontando a 

importante relação estabelecida entre a nobreza, o rei e a Igreja, colocando estes três 

elementos dentro de uma mesma esfera política no contexto dos governos de Pepino, o 

Breve e Carlos Magno. As capitulares carolíngias demonstram que a ideologia da 

realeza cristã incluía a nobreza leiga em funções de evangelização ou de definição e 

fiscalização de um culto correto em toda a ecclesia – corpo político formado pelo povo 

cristão governado por Carlos. Dessa forma, a aristocracia é colocada em uma posição 

importante dentro do reino: 

 [...] bispos ou papas não foram os únicos a conferir sacralidade e 

legitimidade aos governantes. Os reis carolíngios também deviam sua 

ascensão ao poder ao apoio da aristocracia leiga, à liderança da gens 

Francorum. Tais homens participaram de rituais de criação de rei 

[king-making]. De acordo com a Escritura, Davi não foi ungido apenas 

pelo profeta Samuel (1Samuel 16: 1-13), mas também pelos anciãos 

de Judá (1 Crônicas 11: 1-9). Assim como os bispos se identificaram 

com Samuel e outros profetas do Antigo Testamento, os aristocratas 

leigos poderiam encontrar um precedente bíblico apropriado nos 

poderosos homens de Judá. Em outras palavras, os magnatas leigos 

francos eram fazedores de reis [king-makers] legítimos, tanto quanto 

os bispos.24 

 Estes três elementos, o rei, a nobreza e o clero, configuravam a unidade do reino 

através de suas ações políticas nos ministerium, eles compartilhavam a tarefa de 

conduzir o povo cristão para a salvação. O espaço em que convergiam era, por 

                                                           

24 Tradução e destaque nossos. DE JONG, op. cit. p 107 [...] bishops or popes were not the only ones to 

bestow sacrality and legitimacy on rulers. Carolingian kings also owed their rise to power to the support 
of the lay aristocracy, the leadership of the gens Francorum. Such men participated in king-making 
rituals. According to Scripture, David was not anointed only by the prophet Samuel (1Samuel 16: 1-13), 
but also by the elders of Judah (1 Chronicles 11: 1-9). Just as bishops identified with Samuel and other 
Old Testament prophets, Frankish lay aristocrats could find fitting biblical precedent in Judah’s powerful 
men. In other words, Frankish lay magnates were legitimate king-makers as much as the bishops.  
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excelência, a assembleia, fórum para a negociação das relações de poder25 e para a 

expressão de identidades dos grupos das diversas partes do reino, ela era o símbolo da 

coesão política no governo de Carlos Magno, pois a partir dela nasciam as capitulares 

que regulamentavam toda a vida no reino em termos seculares e também religiosos.  

A partir disso, pretendemos iniciar uma discussão acerca da configuração da 

unidade carolíngia, congregando os elementos que abordamos anteriormente – o rei, a 

igreja e a nobreza – à narrativa produzida por Eginhardo em meados do século IX. 

Contudo, é antes necessário que façamos uma introdução a esta figura e sua obra para 

que possamos compreender mais profundamente suas palavras e suas intenções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 MCKITTERICK, op. cit., p. 223 
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2. VITA KAROLI: ANÁLISE DO GÊNERO E APRESENTAÇÃO DA 

OBRA 

  

A Vita Karoli Magni, objeto desta pesquisa, foi escrita entre os anos de 820 e 

830 - período do império de Luís, o piedoso - por uma figura de destaque na corte 

carolíngia desde a década de 790, Eginhardo. A historiografia26 a classifica como uma 

obra de gênero biográfico, sendo a primeira deste tipo na Idade Média que não se define 

como uma hagiografia e inspirada27 na obra biográfica Vida dos Doze Césares de 

Suetônio escrita no ano de 121 d.C.. 

 Falar em gênero biográfico na Idade Média pode soar um tanto contraditório, 

pois ela nos remete a uma concepção de sociedade pautada no coletivo, onde a 

individualidade não era um traço característico. Contudo, classificamos nossa fonte 

documental como uma biografia por enxergarmos nela a finalidade de uma historia 

magistra vitae, dentro de uma concepção ciceroniana na qual o passado é utilizado 

como um modelo e exemplo para o presente, ainda mais se levarmos em conta o 

contexto no qual ela foi escrita (pretendemos explicitar esta relação mais adiante). Para 

prosseguirmos na discussão acerca da Vita, é necessário que apontemos a relação da 

historiografia com a biografia e o desenvolvimento deste gênero na Antiguidade, 

chegando ao nosso personagem, Eginhardo.  

 

2.1 O GÊNERO BIOGRÁFICO: PRECEDENTES E O USO NA 

HISTORIOGRAFIA 

 

 O gênero biográfico teve origem na Antiguidade greco-romana e tem em 

Plutarco e Suetônio seus dois representantes mais destacados. A escrita de uma 

biografia não possuía a finalidade de registrar a História, mas sim a de escrever Vidas, 

de construir narrativas sobre personagens que realmente existiram a fim de transmitir 

lições28 através de exempla, conferindo à história um sentido de mestra da vida. Em 

Vidas Paralelas, Plutarco “[...] descrevia as características do biografado, desde criança 

até sua morte, e as comentava de forma a retirar lições sobre as suas virtudes e a sua 

                                                           

26 FAVIER, op. cit., p. 543 
27 Ibid, pp. 541. 
28 SCHIMIDT, 2012, p. 188.  
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moralidade”29. Enquanto que Suetônio, em Vida dos Doze Césares “apresentava o seu 

biografado de vários ângulos diferentes, de forma a criar uma imagem completa do seu 

caráter, sem emitir explicitamente seus julgamentos”30. Dessa forma, suas obras não 

possuíam uma intencionalidade de registro histórico, pois se centravam em personagens 

individuais e suas anedotas, conferindo-lhes singularidade e caráter enquanto que a 

História era o registro dos fatos de ordem pública, segundo o próprio Plutarco31. Assim, 

criou-se, desde a Antiguidade uma distinção entre história e biografia que influenciou 

escritores como Eginhardo na Idade Média e suscitou debates intelectuais na 

Modernidade e também na historiografia dos séculos XIX e XX quanto ao seu uso 

como uma fonte documental para a escrita da história.  

 Durante a Idade Média foram comuns as biografias de santos conhecidas como 

hagiografias, que possuíam uma finalidade ‘pedagógica’ da difusão de exempla como 

modelos de conduta e de virtudes. Nestas obras, o biografado não passava por uma 

lógica evolutiva em sua vida, todas as suas qualidades e acontecimentos de sua trajetória 

já eram dados no começo, como se ele estivesse predestinado à santidade32. Já durante a 

Modernidade a escrita biográfica é influenciada pela emergência do indivíduo e o 

interesse por sua escrita e leitura aumenta, principalmente na Itália, mas também além 

dos Alpes e na Inglaterra33. Dessa forma, estas obras se destinavam a construir figuras 

idealizadas de heróis que eram descritos a partir de anedotas e de topoi típicos de obras 

da Antiguidade, coroando os biografados com as mesmas virtudes com as quais 

Plutarco, Suetônio ou Plínio descreveram seus personagens. Além disso, estes heróis 

geralmente encarnavam valores coletivos de um grupo, como da nobreza, por exemplo, 

“da nação ou mesmo de toda a humanidade”34.  

 Com o Iluminismo a biografia acaba adotando um caráter diferente, 

especialmente devido a seu enfoque na figura do herói que perdeu espaço e foi 

substituído pelo “grande homem” que inspirava com sua exemplaridade mais do que 

expressava sua individualidade: “A escrita de suas vidas sublinhava seus méritos 

pessoais, acessíveis a todos os cidadãos, mas, simultaneamente, evocava os valores que 

se buscava transmitir à sociedade, como os da moderação, do civismo, do 

                                                           

29 SILVA, 2008, p. 75 
30 Ibid., loc. cit.  
31 Ibid, p. 76 
32 SCHIMIDT, op. cit., loc. cit.  
33 BURKE, 1997, p. 85. 
34 SCHIMIDT, op. cit. p. 189. 
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desprendimento, entre outros.”35. A partir disso, da segunda metade do século XVIII em 

diante, a História que se descobria enquanto ciência adentrou no debate acerca da ação 

individual no curso histórico, o que influenciou no debate da sua proximidade com o 

gênero biográfico.  

Nesse período a história perdeu seu caráter de mestra da vida, dessa forma, sua 

finalidade não era mais a de salvaguardar os fatos passados como um exemplo para o 

presente; ela assumiu o papel escatológico de criar um sentido para futuro através dos 

fatos passados que eram analisados de forma linear e finalista, onde a humanidade 

cumpriria seu papel predestinado que independia das ações individuais, uma vez que a 

história seria movida por motores inalcançáveis para o ser humano. Nesse sentido, 

Sabrina Loriga escreve que “Numa concepção teleológica do devir, em que a 

humanidade, num parto trabalhoso, realizava seus fins superiores, o indivíduo era 

esmagado pela lei. Uma lei dramática e implacável, porque isenta de toda 

contingência”36. Por isso, as fontes biográficas acabaram por ser desprezadas por 

correntes historiográficas dominantes, como o positivismo e o marxismo, que 

valorizavam o estudo de instituições representadas em documentos oficiais como os 

verdadeiros objetos para a ciência histórica, pois as trajetórias individuais seriam 

incipientes e irrelevantes para se definir o curso do povo e da nação.  

Na primeira metade do século XX a historiografia, representada pela Escola dos 

Annales, continuou a considerar a biografia como um gênero menor para a História, mas 

por motivos diferentes dos que os historiadores do século XIX acreditavam. O 

desenvolvimento de uma história estruturalista, voltada para o estudo das longas 

temporalidades e para a identificação de continuidades e rupturas negava a importância 

das ações individuais; mesmo quando Lucien Febvre dedicou-se ao estudo de 

personagens como Rabelais sua intenção era a de discorrer sobre fenômenos coletivos37 

- no caso, de descobrir se era possível ser ateu no século XVI38 - e não a de traçar 

trajetórias de indivíduos.  

Nos anos 1980, ocorreu a ruptura da historiografia com a História das 

Mentalidades – com a história estruturalista - em detrimento de análises como a 

                                                           

35 Ibid., loc. cit.  
36 LORIGA, 1998, p. 230.  
37 SCHIMIDT, op. cit., p. 191. 
38 FEBVRE, L. O problema da incredulidade no século XVI: A religião de Rabelais. Companhia das Letras, 
2009.  
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desenvolvida pela micro-história com as pesquisas de Carlo Ginzburg e Giovanni Levi e 

pela 3ª geração dos Annales, conhecida também por nova história, representada por 

historiadores como Jacques Le Goff e Georges Duby. Isso significou a entrada da 

biografia no rol documental dos historiadores, pois estas novas metodologias de análise 

permitiram que ela fosse enxergada e utilizada de maneiras inovadoras, visando 

determinar padrões sociais e culturais através da análise microscópica de uma 

singularidade, como na obra O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um 

moleiro perseguido pela Inquisição de Ginzburg publicada em 1976, ou visando 

compreender contextos através das trajetórias de personagens, como na obra São Luís 

de Jacques Le Goff publicada em 1996.  

A partir disso, a análise de fontes biográficas adquire maior visibilidade e 

desenvolve metodologias inspiradas por estudos como o de Pierre Bourdieu em A ilusão 

biográfica, no qual o autor questiona o entendimento de uma história de vida enquanto 

unidade de sentido, colocando a ordenação biográfica como uma criação artificial de 

sentido e uma “ilusão retórica”39, sendo necessário para sua crítica a compreensão do 

contexto em que o biografado viveu, levando em conta suas relações sociais e sua 

relação com o meio onde estava inserido, constituindo assim uma análise rigorosa da 

biografia em questão.  

 Tendo em vista este resgate da biografia como importante fonte documental para 

a História, acreditamos na relevância do estudo da Vita Karoli Magni de Eginhardo, 

pois os atuais debates historiográficos possibilitam que este gênero seja abordado de 

maneira mais ampla, deixando de lado a busca por um sentido para a História ou para a 

busca de heróis e se voltando para uma definição de História como a ciência engajada 

no “estudo do homem no tempo”40. Desta forma, estudamos uma biografia para 

realizarmos uma análise que vise compreender o contexto mais amplo de escrita da obra 

através do olhar sobre elementos pontuais dentro da trajetória de vida do biografado 

Carlos Magno, pretendendo assim demonstrar como, para o autor, a piedade do 

imperador se constituía enquanto meio para a manutenção da unidade do império. Dito 

isto, passemos à apresentação do documento.  

 

 

                                                           

39 BOURDIEU, 2002, p. 185 
40 BLOCH, 2001, p. 55 
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2.2 EGINHARDO E SEU CONTEXTO  

 

O documento que analisamos neste trabalho foi escrito por um personagem de 

destaque dentro da corte carolíngia, Eginhardo, um homem que foi próximo a Carlos 

Magno e que circulou nos meios intelectuais carolíngios, participando ativamente dos 

debates travados dentro da Escola Palatina, organização encabeçada por Alcuíno de 

York (735-804) que funcionava como um “clube” literário do palácio, no qual seus 

participantes travavam longas discussões sobre o latim, a poesia e autores clássicos 

interpretados sob uma ótica cristã - o próprio rei era um membro da Escola e foi 

apelidado de Davi, o rei bíblico, conforme o costume entre os seus membros de criarem 

alcunhas para si mesmos e para os demais, Alcuíno era “Horácio”, Eginhardo era o 

“Nardo” devido a sua baixa estatura.   

Eginhardo foi convidado a fazer parte da corte de Carlos Magno na década de 

790 e nela permaneceu por quase 40 anos, atuando, após a morte do rei, como secretário 

de Luis o Piedoso e preceptor do filho mais velho de Luis, Lotário (795-855). David 

Ganz41 aponta que Eginhardo se destacou no rol de layman ou “homens leigos” e de 

intelectuais de sua época, pois além de possuir grande prestígio, ele circulava entre 

meios intelectuais seculares e eclesiásticos, mesmo que não tivesse buscado a vida 

religiosa, ele se tornou abade, construiu igrejas e santuários, tendo lidado de maneira 

satisfatória tanto com aristocracia quanto com os bispos. Atuou em diversas funções e 

se tornou alguém muito próximo de Carlos Magno, fazendo com que este lhe confiasse 

o cumprimento de missões diplomáticas e o planejamento da arquitetura do palácio e da 

catedral de Aachen, dentre outras obras. A partir disso podemos perceber a amplitude de 

sua ação e de seu envolvimento com o mundo carolíngio, o que o coloca dentro de 

cenários importantes que o influenciaram na escrita do documento que aqui analisamos, 

como por exemplo, o contexto de instabilidade do governo de Luís o Piedoso, que 

consideramos como fundamental motivação para que Eginhardo iniciasse sua obra.  

Após a morte de Carlos Magno, no ano de 814, Luís foi o único filho legítimo 

vivo para assumir o lugar do pai, pois Pepino da Itália, filho que sucederia Carlos, 

morreu em 810, bem como seu irmão Carlos o Jovem em 811; logo, Luís foi o herdeiro 

legítimo – pois Carlos teve vários filhos bastardos e suas filhas não se casaram - que 

restou para se tornar o novo governante do povo franco. Ele, que era o rei da Aquitânia 

                                                           

41 GANZ, 2007.   
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dominada pelos francos, foi coroado pelo pai em 813 antes mesmo que este viesse a 

falecer, sendo nomeado Imperador e Augusto42, governante da totalidade do império.   

No ano de 818 morre sua esposa Ermengarda de Hesbaye (778-818), com quem 

teve três filhos: Lotário (795-855), Pepino (797-838) e Luís o Germânico (806-876) que 

em 817 receberam do pai a Ordinatio Imperii43, na qual se definia a sucessão de Luís o 

Piedoso, colocando Lotário como futuro imperador e os outros irmãos como reis na 

Aquitânia e na Baviera, respectivamente44. Nesse sentido - incentivado por um acidente 

que quase tirou sua vida e que levantou a possibilidade de que conflitos pelo domínio do 

império ocorreriam entre os herdeiros caso uma fatalidade tivesse ocorrido - Luís 

planejava manter a unidade do império, sem dividir o seu poder, uma vez que os reinos 

se submetiam ao imperador, pois enquanto aqueles governam sobre os grupos étnicos 

específicos, este governa sobre todo o povo cristão, pois o império se define com base 

na Cristandade45.  

Após a morte da esposa, incentivado por seu conselho Luís se casa novamente 

em 820 com Judite da Baviera (795-843) que deu a luz a um quarto herdeiro 

futuramente conhecido como Carlos o Calvo (823-877). O nascimento de mais um 

descendente criou um empecilho para a divisão estabelecida em 817 que havia previsto 

diferentes situações hipotéticas de problemas na distribuição entre os herdeiros, seus 

filhos e netos e soluções para eles visando evitar a ocorrência de divisões dentro do 

império. Entretanto, não havia sido previsto o nascimento de mais um herdeiro 

legítimo46, por isso seria necessária a reformulação da distribuição de títulos e reinos 

instituídos anteriormente a fim de incluir o filho de Judite, que segundo De Jong47 havia 

nascido para governar, tanto que seus pais fizeram com que Lotário se tornasse seu 

padrinho e escolheram para ele um nome significativo: Carlos.  

Como esperado, a inclusão de mais um nome na divisão do império gerou 

reações por parte dos filhos mais velhos, principalmente de Lotário que, incitado pela 

nobreza franca que o acompanhou quando ele se tornou o rei da Itália em 822, iniciou 

uma campanha ostensiva contra o pai e a madrasta. Contudo, este ocorrido não foi a 

única questão de desentendimento entre o imperador e seus filhos. Lotário, Pepino e 

                                                           

42 FAVIER, op. cit., p. 532 
43 MCKEON, 1978.  
44 HALPHEN, op. cit., p. 195 
45 Ibid., p. 170 
46 Ibid., p. 195.  
47 DE JONG, 2009, p. 32 
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Luis, que receberam do pai títulos reais, estavam descontentes com a política de total 

submissão dos reis às ordens do imperador e desejavam desenvolver independência em 

seus reinos. Lotário, como sempre, era o ponto de maior tensão, pois desfrutava do 

título de consors imperii48 e queria exercer o poder imperial ao lado do pai, mas quando 

suas ambições imperiais ficavam exacerbadas ele era enviado à Itália, que De Jong 

aponta, inclusive, como um local de exílio.  

O enfraquecimento da lealdade entre o imperador e seus herdeiros gerado por 

estes sucessivos desentendimentos criou um estado de crise dentro do império, pois os 

filhos se posicionaram contrariamente ao pai, apoiados por uma nobreza ansiosa por 

derrubar Luís o Piedoso e dar origem a um novo império aliado aos seus interesses. 

Desta forma, diversos combates foram travados entre os filhos e Luís, como o que 

ocorreu em 830 e que resultou na prisão do imperador e de sua esposa acusada de 

adultério com Bernardo da Septimânia, camareiro de Luís, ou o de 833 que impôs uma 

humilhação pública ao imperador, obrigado a entregar suas insígnias imperiais.   

Foi neste contexto de instabilidade e crise que Eginhardo decidiu se retirar da 

corte de Luís o Piedoso, pois suas tentativas de mediação entre o imperador e seus 

filhos foram fracassadas. Em 830 ele foi morar em Mühlheim em uma propriedade que 

ele havia recebido como um favor imperial anos antes e lá ele redigiu a sua obra Vita 

Karoli Magni na qual ele pretendia registrar a vida daquele com quem ele se sentia em 

débito e que por isso considerava seu dever não deixar que seus feitos ilustres caíssem 

no esquecimento.  

 

2.3 A VITA KAROLI  

 

A obra de Eginhardo foi significativa para o contexto em que foi produzida, pois 

representa um esforço em elaborar uma legitimidade para o título de Luís o Piedoso. 

Segundo Dias49, o autor evoca diversos exemplos que são passíveis de ser relacionados 

com Luís, como o destaque que ele deu ao repúdio de Carlos à filha do rei Lombardo, 

Desidério (710-786), contrariando a vontade de sua mãe e se casando com Hildegarda 

de Vinzgouw (758-783), mãe de Luís. Além disso, Dias cita a omissão de Eginhardo 

sobre a divisão do reino entre os herdeiros instituída por Carlos Magno em 806, o que 

                                                           

48 Ibid., loc. cit.  
49 DIAS, 2015. 
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parece um cuidado tomado por ele para não colocar em questão a posição de Luís 

enquanto herdeiro legítimo da coroa e nem sua ideia de um império indivisível. Dessa 

forma, a autora classifica a obra de Eginhardo não somente como um registro destinado 

a um futuro distante, mas também como uma obra de caráter imediato, com uma 

mensagem voltada para aqueles que compartilham seu contexto de produção50.  

 Dessa maneira, a Vita Karoli foi a principal fonte51 para a criação de uma 

imagem mitificada de Carlos Magno e influenciou vários outros autores, tanto no estilo 

– vide a obra Vita Ælfredi do bispo Asser – quanto na produção de outros escritos sobre 

a vida de Carlos Magno, como a do monge de Saint Gall, escrita ao final do século IX, 

que utilizou como base a obra de Eginhardo e transformou a vida de Carlos em uma 

narrativa de cunho mais religioso. Esta obra de grande destaque - pois inaugurou um 

modelo para os retratos das vidas de reis - foi reeditada52 por volta de 840 após a morte 

de seu autor, pelo abade de Reichenau, Valafrido Estrabão (808-849), que havia sido 

amigo de Eginhardo. Estrabão, almejando que “quem procura por qualquer ponto 

específico possa encontrá-lo com maior facilidade o que deseja”53, realizou uma divisão 

por capítulos e lhes atribuiu títulos que permanecem nas versões a que temos acesso 

hoje; ele também adicionou um prólogo no qual  procurou legitimar a posição de 

Eginhardo para escrever a obra, pois ele estivera presente em todos os eventos que ali 

descrevia, portanto suas palavras não deixavam espaço para questionamentos ou 

dúvidas. Ainda, o relato que ele faz sobre a vida de Eginhardo é uma das únicas fontes 

disponíveis sobre o autor, é nele que a historiografia se baseia para compreender a 

trajetória do biógrafo de Carlos Magno. Além disso, Estrabão fez referência aos 

conflitos entre Luís e seus filhos quando afirmou que “mas agora, mais uma vez os 

interesses dos homens estão virando uma direção oposta, e a luz da sabedoria é menos 

amada, e na maioria dos homens está morrendo.” e também que “[...] quando a 

comunidade dos francos foi abalada com muitos e variados problemas, e em algumas 

partes estava caindo na ruína [...]” 54, o que reforça a análise que coloca a obra de 

Eginhardo enquanto uma tentativa de agir nos conflitos de seu tempo.  

                                                           

50 MCKITTERICK, 1989 apud DIAS, 2015, p. 82.  
51 FAVIER, op. cit., p. 543. 
52 MACKITTERICK, 2004, p. 30.  
53 TRADUÇÃO NOSSA: “[...] he who seeks for any point may the more easily find what he desires.” 
STRABBO, W. In: EGINHARD. ST. GALL, Monk of, op. cit. p. 3.  
54 TRADUÇÃO NOSSA: “But now once more men's interests are turning in an opposite direction, and the 
light of wisdom is less loved, and in most men is dying out.” e “´[…]when the commonwealth of the 
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 A versão da obra a que temos acesso é uma tradução do latim para o inglês feita 

em 1922 por A. J. Grant e publicada pela editora londrina Chatto and Windus. Nesta 

edição, que conta também com a tradução da obra do monge de Saint Gall, o texto de 

Eginhardo é dividido em três partes intituladas Eginhard’s book begins, que 

corresponderia a um prefácio feito por Eginhardo, His exploits at home and abroad, que 

em tradução livre seria algo como “suas façanhas em casa e no exterior”, e Private life 

and character ou “vida privada e caráter”.   

No prefácio, Eginhardo busca legitimar sua narrativa afirmando que ninguém 

poderia escrever sobre a vida de Carlos melhor do que ele, pois estivera presente na 

maioria dos eventos registrados e por isso, não poderia deixar de registrá-los, uma vez 

que os feitos de um grande rei como Carlos não deveriam cair no esquecimento. Ele 

também aponta que estaria sendo injusto se não escrevesse, mesmo que suas habilidades 

com o latim fossem pequenas e que ele estivesse arriscando colocar-se frente às 

opiniões críticas ao seu trabalho, pois tinha uma dívida pessoal para com o homem que 

o acolheu na corte e uma dívida moral de colocar em evidência o governante grande e 

distinto que Carlos havia sido.  

Iniciando o texto propriamente dito, Eginhardo começa sua narrativa retomando 

a família Merovíngia que havia governado o povo franco antes de Pepino o Breve se 

tornar o rei. Segundo ele, mesmo antes de ser deposto o ultimo rei merovíngio 

Childerico III já não possuía nada além de seu título real vazio, pois sua autoridade se 

encontrava nas mãos dos majordomus, membros da corte que exerciam a soberania. 

Além disso, Eginhardo faz uma descrição de Childerico, destacando que ele estava “[...] 

contente com o mero título real, com um longo cabelo e barba, acostumado a sentar no 

trono e interpretar o papel de governante, ouvindo a embaixadores [...] e lhes 

oferecendo [...] respostas que ele havia sido instruído a dar.”55. Ele reforça a ideia do 

título real vazio e da importância dos prefeitos do palácio, dentre os quais Carlos Martel 

e Pepino, avô e pai de Carlos Magno respectivamente, para afirmar uma memória 

pejorativa da dinastia merovíngia em detrimento da valorização e legitimação do poder 

carolíngio, definindo bem as origens às quais pertencia Carlos.  

                                                                                                                                                                          

franks was shaken with many and various troubles, and in some parts was falling into ruin[…]”. 
STRABBO, op. cit, p. 2.  
55 Tradução nossa “[...] contented with the mere royal title, with long hair and flowing beard, used to sit 
upon the throne and act the part of a ruler, listening to ambassadors, […] and giving them at their 
departure, as though of his own power, answers which he had been instructed of commanded to give.” 
EGINHARDO, op. cit. p. 8. 
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Muitos historiadores e historiadoras que trabalham com a Vita de Eginhardo 

enfatizam a relação deste texto com a Vida dos Doze Césares de Suetônio e destacam 

sua omissão acerca do nascimento, infância e adolescência de Carlos, bem como de seus 

vícios, elementos presentes na obra de Suetônio. Segundo Airola, “el silencio frente a 

este ultimo [os vícios] resulta evidente em consequencia con el tono e intencíon de su 

obra: glorificar la figura de Carlomagno – lo imperativo, por lo mismo, era aludir 

exclusivamente a sus cualidades morales, militares y espirituales”56 

Nesta primeira parte da obra, Eginhardo se esforça para fazer uma descrição de 

Carlos enquanto o governante, apontando seus valores como bom administrador, 

esforçado por expandir seu reino e difundir a fé cristã por todos os povos conquistados. 

Eginhardo cita todos os povos que Carlos dominou, dentre eles os Lombardos, do qual 

se tornou rei, os Ávaros e principalmente os Saxões, povo que resistiu por anos até ser 

completamente dominado pelos Francos de Carlos. Ele faz uma análise destes povos 

sob uma ótica cristã, justificando a necessidade de que eles fossem dominados e 

convertidos para ser salvos do paganismo e para abandonarem a tradição de “adoração 

aos demônios"57. Nesta parte do livro, Eginhardo caracteriza Carlos Magno através de 

vários adjetivos relacionados com sua ação na vida pública, como por exemplo, sua 

coragem, grandeza, justiça, vigor, constância, que o transformam quase que em uma 

figura de guerreiro mítico, infalível e incansável. Ele inicia a segunda parte do livro com 

a seguinte frase: “Eu mostrei, então, como Carlos protegeu e expandiu seu reino e 

também o esplendor que deu a ele”.58 

Após a frase citada acima, Eginhardo afirma que irá “falar sobre seus recursos 

mentais, sua firmeza de propósito em circunstâncias de prosperidade ou adversidade e 

de tudo o que diz respeito à sua vida privada e doméstica.”59, nesta parte ele elabora um 

relato mais íntimo de Carlos, falando de sua família e costumes pessoais. Ele nomeia 

cada uma das quatro esposas que Carlos teve ao longo da vida, bem como suas 

concubinas e todos os filhos e filhas pelos quais ele nutria um profundo afeto e se 

preocupava pessoalmente da educação, tanto dos homens quanto das mulheres, que ele 

                                                           

56 AIROLA, 2017, p. 12 
57 Tradução nossa “worship of devils” EGINHARDO, op. cit. p. 18 
58 Tradução nossa “I have shown, then, how Charles protected and expanded his kingdom and also what 
splendour he gave to it.” Ibid, p. 32.  
59 Tradução nossa “I shall now go on to speak of his mental endowments, of his steadiness of purpose 
under what circumstances of prosperity or adversity, and of all that concerns his private and domestic 
life.” Ibid, loc. cit.  
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mantinha junto de si mesmo durante viagens e nunca permitiu que elas se casassem. 

Eginhardo destaca a natureza extremosa de Carlos, citando seu sofrimento pela morte de 

seus filhos e de seus amigos próximos, como o papa Adriano e também sua 

generosidade para com os estrangeiros, o que fazia com que ele tivesse uma boa 

reputação para além das fronteiras do seu reino. 

Em seguida, Eginhardo faz uma descrição física de Carlos Magno, ressaltando 

sua composição física imponente e seus hábitos de caçar e nadar, que, inclusive, fizeram 

com que ele escolhesse Aix-la-Chapelle para construir seu principal palácio devido aos 

locais disponíveis para os seus banhos. Ele também faz um relato sobre as vestimentas 

simples e de acordo com a tradição franca, pois Carlos usava as roupas mais 

ornamentadas apenas em ocasiões importantes. Eginhardo complementa estas 

informações com a descrição dos modos de Carlos à mesa, citando sua moderação, suas 

preferências e o seu hábito de escutar leituras de obras durante o jantar, sua preferida era 

Cidade de Deus de Santo Agostinho. Eginhardo também considera importante falar das 

habilidades de Carlos com a oratória, seu conhecimento de outros idiomas, sua 

valorização das Artes Liberais, citando Pedro de Pisa e Alcuíno como os dois grandes 

professores do rei. Segundo ele, Carlos aprendeu retórica, dialética e astronomia, 

contudo não conseguiu aprender a escrever, pois não fora ensinado quando criança.  

Em seguida, Eginhardo aborda a devoção de Carlos, sua piedade, afirmando que 

ele havia sido um membro de destaque na Igreja, pois se preocupava em construir 

igrejas, fazer doações em ouro e prata, promover uma forma correta de culto e praticar a 

caridade com estrangeiros. Para Eginhardo, Carlos agia em favor da Igreja, sempre 

procurando lhe restaurar a autoridade de antigamente, o que resultou na aclamação 

imperial pelos bispos de Roma no natal de 800 que a princípio lhe desagradou de modo 

que ele afirmou posteriormente que se soubesse da intenção dos bispos não teria entrado 

na igreja naquele dia.  

Encaminhando-se para o fim de seu texto, Eginhardo discorre sobre os últimos 

anos de Carlos e suas últimas decisões. Dentre elas está a escolha de Luís, como o único 

filho legítimo vivo, para sucedê-lo no trono franco e no trono imperial; apoiado pela 

nobreza ele recebeu os títulos antes mesmo que o pai falecesse, o que ocorreu no ano de 

814, após muitas febres, no quadragésimo sétimo ano de seu reinado. Antes de sua 

morte, Eginhardo relata que houve vários sinais inexplicáveis por todo o reino, como 

eclipses do sol e da lua, manchas negras no sol, desabamento de prédios, incêndios em 

pontes, dentre outros, quase que prevendo sua morte. Por fim, Eginhardo descreve as 



31 
 

determinações do testamento, no qual Carlos divide seus bens com a Igreja e com os 

pobres. 

Em todo seu texto, Eginhardo buscou construir uma imagem de Carlos Magno 

que foi amplamente aceita e divulgada posteriormente. Além disso, podemos perceber a 

intencionalidade de sua obra de moldar um governante ideal a ser imitado e, dado o 

contexto em que foi escrita, entendemos que esta obra é voltada para Luís o Piedoso. 

Dessa maneira, pretendemos discutir como, para Eginhardo, a unidade do reino deve ser 

mantida e para tanto nos enfocaremos na virtude da piedade enquanto um meio para tal. 
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3. CONSTRUÇÃO DA LEGITIMIDADE 

 

Como apontamos anteriormente, o governo de Luís o Piedoso foi marcado por 

uma profunda instabilidade provocada por desentendimentos internos entre o rei e seus 

herdeiros apoiados pela nobreza. Realizando uma comparação entre a situação de 

governo de Carlos Magno – nos amparando em Eginhardo – com a situação de governo 

de Luís, podemos extrair conclusões interessantes que apontam diretamente para os dois 

eixos de construção da legitimidade da dinastia carolíngia, a Igreja e a nobreza que 

interpretamos através da tese de De Jong60 em Charlemagne’s Church na qual a autora 

defende a interação destes dois elementos como um ponto fundamental para o que ela 

classifica como king-making, ou “fazer rei”, em tradução literal. Congregar esta 

discussão com a questão da piedade é o que propomos fazer neste capítulo, indicando a 

necessidade de se compreender a Vita Karoli como uma tentativa de seu autor de agir 

sobre os conflitos de seu tempo, indicando um modelo de governante ideal a Luís o 

Piedoso.  

3.1 A PIEDADE 

 

No capítulo 26 da Vita Eginhardo disse: 

Ele [Carlos Magno] prestou o mais devoto e piedoso respeito à 

religião cristã, na qual foi criado desde a infância. E, assim, construiu 

a grande e mais bela igreja de Aix que decorou com ouro e prata e 

candelabros [...]. E, como ele não conseguiu obter colunas de 

mármore em outros lugares para a construção, os trouxe de Roma e 

Ravenna. Enquanto a sua saúde o permitisse, a utilizou diligentemente 

para comparecer à igreja tanto pela manhã quanto pela tarde, durante a 

noite e no momento do Sacrifício. Ele tomou o maior cuidado para 

garantir que todos os serviços da igreja ocorressem com a máxima 

dignidade e alertou constantemente aos guardiões do prédio da igreja 

para não permitir que qualquer coisa imprópria ou suja fosse trazida 

ou permanecesse dentro dele. Providenciou uma quantidade tão 

grande de vasos de ouro e prata e uma oferta tão grande de 

vestimentas sacerdotais, que nos serviços religiosos nem mesmo os 

porteiros, que formam a menor ordem eclesiástica, tiveram que oficiar 

em suas vestes comuns. Ele cuidadosamente reformou a maneira de 

ler e cantar; já que era minuciosamente instruído em ambos, embora 

nunca lesse publicamente e não cantasse, exceto em voz baixa e com o 

resto da congregação.61 

                                                           

60 DE JONG, op. cit.  
61 Tradução nossa. EGINHARDO, op. cit. p. 42. “He paid the most devout and pious regard to the 
Christian religion, in which he had been brought up from infancy. And, therefore, he built the great and 
most beautiful church at Aix, and decorated it with gold and silver and candelabras […]. And, since he 
could not procure marble columns elsewhere for the building of it, he had them brought from Rome and 
Ravenna. As long as his health permitted it he used diligently to attend the church both in the morning 
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 Neste trecho da obra, Eginhardo aponta Carlos Magno como uma pessoa 

piedosa, algo que o próprio autor define em seguida: o piedoso é aquele que tem 

cuidado pela Igreja, aquele que possui grande religiosidade e apreço às coisas religiosas, 

ele constrói igrejas e define a Liturgia. Na Antiguidade, a piedade era percebida, 

segundo Maria Helena da Rocha Pereira, como “[...] um sentimento de obrigação para 

com aqueles a quem o homem está ligado por natureza (pais, filhos, parentes)”62, ela 

estabelecia um vínculo afetivo entre membros da comunidade familiar, passando 

também por um viés religioso politeístico romano, que não permitia “[...] a afirmação da 

glória pessoal e não significa mais do que cumprir o seu dever para com os deuses, a 

pátria e a família”63.  Já durante a Idade Média, especificamente a partir do século XII, 

Ariès64 discute a piedade medieval através de outro prisma que consideramos 

interessante adicionar à nossa reflexão. Segundo ele, a piedade assume um caráter 

religioso dentro de uma perspectiva de busca de um precedente histórico, de recordação 

do passado, nos registros físicos iconográficos nas igrejas, demonstrando uma 

preocupação com a sua existência na História de forma a criar uma narrativa 

direcionada a uma perspectiva teológica:  

É nas paredes das igrejas que descobrimos a natureza da piedade 

medieval, antes que numa teologia douta ou até numa literatura 

popular, mas consagrada a práticas muito locais. Ora, esta piedade é 

em primeiro lugar o respeito devoto a uma história. Ao sobrenatural, 

ao folclórico, aos mitos de estação do paganismo agrário, a devoção  

cristã acrescenta um sentido sagrado da história: in illo tempore*65 

 

Dessa maneira, comparando as definições de piedade na Antiguidade, para 

Eginhardo e na Idade Média – do século XII em diante -, percebemos que o que as 

diferencia é o componente cristão, pois todas, de alguma forma, estão relacionadas com 

                                                                                                                                                                          

and evening, and during the night, and at the time of the Sacrifice. He took the greatest care to have all 
the services of the church performed with the utmost dignity, and constantly warned the keepers of the 
building not to allow anything improper or dirty either to be brought into or to remain in the building. 
He provided so great a quantity of gold and silver vessels, and so large a supply of priestly vestments, 
that at the religious services not even the door-keepers, who form the lowest ecclesiastical order, had to 
officiate in their ordinary dress. He carefully reformed the manner of reading and singing; for he as 
thoroughly instructed in both, though he never read publicly himself, not sang except in a low voice, and 
with the rest of the congregation.” 
 
62 PEREIRA, 2002, p. 326-7. 
63 Ibid, p. 330. 
64 ARIÈS, 1989.  
*trad: “naquela época” 
65 Ibid, p. 69 
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um compromisso de cuidado, de zelo, de vínculo para com alguma instituição 

importante, seja a família, seja a Igreja, através de um viés religioso.  

Dito isto, após compreendermos o significado do conceito de piedade, 

consideramos o capítulo 26 de Eginhardo como o ponto de partida para este trabalho, a 

partir dele lançamos o questionamento acerca da importância da ação religiosa de 

Carlos Magno para Eginhardo e como isso poderia ter valia para Luís, o piedoso no 

contexto de impasses e desavenças com seus filhos. Então, como esta ação dentro da 

Igreja, ou melhor, como a ação piedosa pode ser instrumento de concessão de uma 

legitimidade capaz de ser um dos principais pontos de construção e manutenção da 

unidade do reino?  

 Logo no início da obra, Eginhardo destacou a relação entre a nova dinastia, a 

nobreza e a Igreja, enfatizando tanto o papel da Igreja na concessão do título para os 

novos governantes sem excluir a voz da aristocracia que daria seu aval: 

 Mas Pepino, depois que foi feito rei pela autoridade do 

Pontífice romano em vez de Prefeito do Palácio, exerceu o único 

domínio sobre os francos por quinze anos ou mais. Então, depois de 

terminar a guerra aquitana [...] morreu por um edema em Paris e 

deixou atrás de si dois filhos, Carlos e Carlomano, a quem, por 

vontade divina, concedeu-se sucessão do reino. Os francos 

convocaram uma assembleia pública solene e elegeram ambos para 

serem reis [...]66 

Dessa maneira, desde o início da dinastia carolíngia podemos identificar a 

interpenetração destes elementos na constituição do reino/império.  

 Ao longo de seu reinado Carlos – e mesmo anteriormente com seu avô Carlos 

Martel e seu pai Pepino como prefeitos do palácio – realizou diversos empreendimentos 

militares (FIGURA 1), nos quais entrava em guerra com povos que eram conquistados, 

submetidos, postos sob comando de condes designados por Carlos, batizados e 

convertidos. Eginhardo dedica a primeira parte de sua obra a narrar especialmente esta 

parte da vida de Carlos, enfatizando a pretensão evangelizadora do rei, que se dedicava 

profundamente ao serviço de trazer mais almas para a Igreja. Segundo ele, o rei 

conquistou a Lombardia, devolvendo o domínio de Roma ao pontífice e se tornando o 

rei do povo lombardo, além disso ele submeteu os saxões, povo que estava imerso em 

                                                           

66 Ibid, p. 11. Tradução nossa: “But Pippin, after he was made King instead of Mayor of the Palace by the 
authority of the Roman Pontiff, exercised sole rule over the Franks for fifteen years, or rather more. 
Then, after finishing the Aquitanian war [...] he died at Paris of the dropsy and left behind him two sons, 
Charles and Carloman, to whom by divine will the succession of the kingdom came. For the Franks called 
a solemn public assembly, and elected both of them to be kings [...]” 
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uma cultura pagã, salvando assim suas almas e se tornando parte do povo franco.67 

Através de uma moral cristã, Eginhardo justificava a ação de Carlos, apontando sua 

causa como justa para a conversão dos povos que permaneciam no paganismo, 

modificando a justificativa da conquista como um meio de arrecadação de riquezas e de 

distribuição de terras e ministerium para a aristocracia franca.  

 

 

Figura 1 - Conquistas territoriais de Carlos.68 

 

 Esta ação expansionista e evangelizadora de Carlos é o que De Jong classifica 

como a kingdom defined by prayer, um reino definido pela oração69. A criação de um 

reino através da anexação de povos que necessariamente seriam convertidos ao 

catolicismo e que obrigatoriamente praticariam sua nova fé; para a autora essa ação de 

Carlos “[...] significou a extensão do culto correto de Deus e a incorporação de novos 

povos em um reino conceitualizado como o povo cristão. Em outras palavras, a 

conquista também era uma questão de conversão, uma causa justa[...]”70. Neste reino, a 

                                                           

67 EGINHARD, op. cit. p. 18.  
68 Retirado de: <http://www.klepsidra.net/klepsidra2/vikings-3.html>  acesso em 05 de dezembro de 
2017 
69 DE JONG, op. cit. p. 125 
70 Ibid., loc. cit. Tradução nossa: “meant the extension of the correct cult of God and the incorporation 
of new peoples into a kingdom conceptualized as the Christian people. In other words, conquest was 
also a matter of convertion, a righteous cause[…]” 

http://www.klepsidra.net/klepsidra2/vikings-3.html
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política era entendida como ecclesia e as fronteiras ideológicas coincidiam com aquelas 

da correta prática cristã e do batismo dos quais dependia a estabilidade das conquistas 

francas71. Nesta mistura entre política e ecclesia era comum a existência de vários 

sínodos, concílios e assembleias com o objetivo de se definir as formas corretas de 

culto. Todo este esforço era presidido por Carlos, por isso ele foi chamado por Paulínio 

de Aquiléia de Rex et Sacerdos72.  

 Como apontado anteriormente, as ideias do correto culto e do batismo 

são primordiais para este kingdom defined by prayer. Segundo Julia Smith73 o batismo 

era uma ferramenta importante para identificar um membro da cristandade e mesmo 

para criar esta cristandade, pois a partir dele os pagãos eram convertidos e inseridos na 

dinâmica da ecclesia criada por Carlos, sendo obrigados a seguir o culto católico de 

acordo com o que era definido pelo próprio Carlos, pois o rei teve um papel destacado 

na Igreja, tomando decisões sobre as formas corretas de culto, como o próprio 

Eginhardo narra no capítulo da piedade. As conversões realizadas neste âmbito eram 

forçadas, o que gerou uma reação por parte de Alcuíno de York que se posicionava 

desfavoravelmente a elas, escrevendo cartas sobre o assunto para Carlos. Baseando-se 

em Santo Agostinho, Alcuíno defendia que a fé deveria vir pela vontade e não pela 

imposição, pois dessa forma ela seria fraca e facilmente esquecida. Isso demonstra 

como a estabilidade das conquistas francas dependia de um correto culto e de uma 

adoção total e profunda da fé cristã, comprovando a tese de De Jong74 de que as 

fronteiras deste reino coincidiam com as fronteiras da fé: 

Com Carlos Magno, assistimos à realização do Agostinismo Político, 

ou seja, o Estado e a Igreja passam a ser identificados como um só e 

refletidos na pessoa do imperador. Carlos Magno nomeava bispos, 

fundava abadias, convocava sínodos, regulava a disciplina religiosa, 

promovia a instrução dos clérigos e utilizava o clero na administração 

do reino. Esse imperador sancionou a fusão do poder temporal e do 

espiritual criando uma unidade do mundo ocidental. Dessa forma, 

Carlos Magno elimina a noção do Estado como independente e 

distinto da Igreja. O Estado tendeu a diluir-se em suas funções 

sagradas. Estas já não eram um aspecto da atividade política do 

Estado, mas sim a dominavam. Dessa forma, ao dirigir uma unidade 

mística – fruto de sua fé, de sua política e de suas armas – Carlos 

Magno contribuiu para a formação da Cristandade Ocidental na Idade 

Média.75.  

                                                           

71 Ibid., p. 126. 
72 Ibid, p. 129.  
73 SMITH, 2008.  
74 DE JONG, op. cit. 
75 NETO E SOARES, op. cit. p. 10 
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 A partir disso percebemos a ação de Carlos, congregando a política a uma ação 

religiosa que se expressa através das conversões muitas vezes forçadas. Em 

Carlomagno y el Imperio Carolingio,  Halphen traz o trecho de uma carta de Carlos 

Magno – escrita por Alcuíno - enviada ao papa Leão por ocasião do início de seu 

pontificado, demonstrando o seu interesse em agir em favor da Igreja, firmando uma 

aliança com o novo Papa, de modo que o Pontífice estivesse de certo modo submetido à 

autoridade e às decisões do rei: 

Desejo estabelecer com Sua Beatitude uma aliança inviolável de fé e 

caridade através da qual [...] posso seguir em todos os lugares onde a 

benção apostólica e a sede sagrada da Igreja Romana sejam 

constantemente defendidas [...] por minha devoção. Eu devo, com a 

ajuda da piedade divina, defender em todos os lugares a santa Igreja 

de Cristo pelas armas; fora das fronteiras, contra as incursões dos 

pagãos e as devastações dos infiéis; dentro delas, protegendo-a pela 

difusão da fé católica76 

 

 Esta proeminência de Carlos na Igreja, bem como a expansão de suas conquistas 

militares que eram entendidas como ações de conversão, foram os espaços criados para 

a inserção da nobreza na dinâmica do reino. Segundo Mckitterick a solução de Carlos 

“[...] para o problema do controle real e do governo de seu reino era uma combinação de 

itinerância e estabilidade com uma rede complexa de funcionários capacitados para 

realizar negócios em seu nome [...]”77, ele distribuía diversos cargos administrativos a 

sua nobreza ao longo do reino, como no caso dos missi. Isso demonstra a dependência 

da dinastia carolíngia de suas famílias aristocráticas, segundo Stuart Airlie78, firmando 

uma política que ele denomina como royal favour e patronage, na qual famílias 

aristocráticas eram postas como braços do rei, atuando nas mais diversas áreas, como na 

coleta de impostos, na convocação de homens, de fundos e alimentos para a guerra, na 

aplicação e fiscalização do cumprimento do juramento de fidelidade ao rei e também na 

conversão e batismo dos povos pagãos, bem como a conferência da prática do correto 

                                                           

76 ALCUÍNO. Correspondencia – carta nº 93 apud HALPHEN, op. cit. p. 89. Tradução nossa:”Deseo 
estabelecer con Vuestra Beatitud un pacto inviolable de fe y de caridad por el cual...pueda seguirme por 
doquier la apostólica bendición y la santisima sede de la Iglesia romana sea constantemente 
defendida...por mi devocíon. Me pertence,  con la ayuda de la piedad divina, defender em todos los 
lugares ala santa Iglesia de Cristo por lãs armas; fuera de las fronteras, contra las incursiones de los 
paganos y las devastaciones de los infieles; dentro de ellas, protegiéndola por da difusíon de la fe 
católica” 
77 MCKITTERICK, op. cit. p. 213. Tradução nossa: “[…]to the problem of royal control and government of 
his realm was a combination of itinerancy and stability with a complex network of officials empowered 
to conduct business on his behalf […]” 
78 AIRLIE, 2008.  
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culto por parte destes convertidos – este serviço ficava a cargo dos bispos, contudo 

devemos recordar que estes eram provenientes das famílias aristocráticas do povo 

franco. Esta nobreza agregada ao rei nestas funções recebia em contrapartida poderes de 

senhoria (lordship), terras e renda advinda desta terra79.  

 Tendo em vista os pontos levantados acima, podemos perceber como se 

configuraria a piedade do rei e como esta seria um instrumento para a construção da 

unidade do reino. Carlos Magno construiu uma civilização litúrgica80- expressão um 

tanto exagerada de Julia Smith, mas que consideramos explicativa para as discussões 

aqui desenvolvidas – na qual ele se tornou o centro das decisões da Igreja e a colocou 

no centro da dinâmica de seu reino. Através do relato de Eginhardo e da historiografia 

trabalhada percebemos a ação piedosa de Carlos na conversão dos pagãos, na sua 

insistência no batismo, em seu discurso de defesa da Igreja, no incentivo a construção 

de igrejas, no estímulo à convocação de assembleias, concílios e sínodos para a 

definição de um correto culto. Ele era o Rex et Sacerdos.  

 Juntamente a isso ele agrega sua nobreza, que se torna o meio pelo qual ele 

consegue realizar todas essas ações, seja lutando na guerra, seja na arrecadação de 

fundos, seja colocando homens a seu serviço para fiscalizar o reino. Um reino que tem 

suas fronteiras identificadas com as fronteiras da fé cristã, fé que é fiscalizada e mantida 

por essa nobreza.  

 Dessa maneira, compreendemos como a piedade é um instrumento para a 

unidade. É através dela que o reino carolíngio funciona e se mantém – é valido lembrar 

a questão das fronteiras do reino que coincidiam com as fronteiras da fé cristã -, pois a 

ação religiosa do rei é o ponto de partida para criar um reino uno que se identifica com 

base na religião, uma vez que a dinastia carolíngia se funda através de uma união com a 

Igreja, na qual o rei adquire um caráter quase que sacerdotal81, ele “[...] se converte em 

direto mandatário de Deus ante todos os cristãos do Ocidente, inclusive do soberano 

Pontífice”82, assim tudo o que dizia respeito à religião era de sua competência. 

Conforme estas ideias, a definição de Mayke de Jong de um reino definido pela oração 

                                                           

79 Ibid., p. 447. 
80 SMITH, op. cit. p. 678 
81 NETO E SOARES, op. cit. p. 10.  
82 HALPHEN, op. cit. p. 93. Tradução nossa: “[…] se convierte en el directo mandatario de Díos ante 
todos los cristianos de Occidente, incluso el Soberano Pontifice”.  
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ou a kingdom defined by prayer é um conceito preciso para identificar essa interação 

entre a piedade e a unidade no reino carolíngio a partir dos escritos de Eginhardo.  

Por isso, acreditamos que a grande intenção de Eginhardo ao escrever esta obra 

foi a de indicar um modelo de soberano que tivesse competência e sabedoria, mas que 

também soubesse utilizar os instrumentos corretos para continuar o trabalho iniciado 

por Carlos Magno e um destes instrumentos era a piedade, forma encontrada pelo autor 

para evitar o enfraquecimento de um reino/império tão vasto como o carolíngio. Assim, 

Eginhardo, como um membro da corte, se posicionou diante dos conflitos de seu tempo, 

buscando adotar uma posição conciliatória, deixando seu registro na História e 

suscitando perguntas aos que até hoje se dedicam a compreender suas palavras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Carlos Magno e Luís o piedoso foram governantes muito diferentes. Eginhardo 

cita um episódio de conspiração contra Carlos por parte de um filho bastardo, Pepino o 

corcunda no início da década de 790. Incitado por alguns nobres, Pepino planejou o 

assassinato do pai para se tornar o rei, contudo sua armação foi descoberta e suas 

intenções foram frustradas. Carlos puniu com morte a todos os nobres que incitaram 

Pepino e condenou o filho à tonsura e ao recolhimento em um mosteiro pelo resto de 

sua vida.83 Além deste episódio, Eginhardo afirma que houve outros que também foram 

duramente punidos pelo rei, seja com a morte, com castigos ou com exílios. Luís 

também sofreu com conspirações por parte de seus próprios filhos incitados pela 

nobreza, visando lhe tomar o trono por duas vezes. Ele chegou a ser preso, obrigado a 

humilhar-se publicamente e entregar sua coroa, mas não aplicou punições aos filhos, 

que eram constantemente perdoados pelo pai, que adotou uma postura conciliatória, o 

que abriu espaço para que a aristocracia os influenciasse negativamente contra o pai.  

 Além disso, através de Eginhardo podemos perceber que a piedade de Carlos 

estava “na medida certa”, a partir dela ele conseguia controlar sua relação com a Igreja, 

se colocando em proeminência sobre ela, inclusive aproveitando dela para definir e 

controlar seu reino, como explicitamos anteriormente. Já com Luís, a piedade se tornou 

um elemento negativo, pois a relação entre o rei/imperador e a Igreja84 se inverteu, esta 

passou a ter um controle e mesmo uma independência em relação ao governante, 

tomando suas próprias decisões e criando esferas de poder desligadas do rei/ imperador.  

 Luís foi um governante que não conseguiu dar continuidade ao trabalho de 

Carlos Magno. Ele não teve a habilidade necessária para manter a aristocracia sob seu 

controle, ela desenvolveu interesses e zonas de influência próprias que fugiram ao 

controle do rei, por isso incitavam os herdeiros contra o pai, em busca de maiores 

vantagens e contrapartidas, como as que obtinham no tempo de Carlos. Nos territórios 

conquistados, Luís também enfrentou problemas, pois teve de lidar com invasões 

nórdicas nos territórios ao norte, bem como levantes dos povos submetidos por seu pai, 

o que o mantinha em constante atividade bélica, consumindo suas forças, recursos e 

tampo.  

                                                           

83 EGINHARD, op. cit. p. 36 
84 DE JONG, 2009, p.249. 
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 Todos estes fatores, somados a sua chegada inesperada ao trono – pois, ele foi o 

único filho vivo de Carlos Magno para sucedê-lo – transformaram o trono carolíngio em 

um ponto de discórdias, enfraquecendo a estrutura política criada por Carlos.  

 Eginhardo escreveu em meio a este contexto, ele assistiu a herança de Carlos ser 

rapidamente saqueada e por isso se propõe a escrever, apontando a necessidade de um 

rei que saiba governar. Na Vita Karoli, ele elaborou uma figura idealizada de Carlos 

Magno, criando um governante ideal, alguém que sabia governar, que tinha consciência 

dos instrumentos políticos disponíveis, com sabedoria para manejá-los da forma mais 

satisfatória possível. Para tanto, ele lida com o secular e com o religioso, fazendo estas 

duas esferas interagirem através de elementos como a consagração, o juramento de 

fidelidade, o correto culto e o batismo, que fazem parte da definição dos conceitos 

trabalhados nesta monografia: a piedade e a unidade.  

 Por isso, interpretamos a obra de Eginhardo como uma forma de indicar um 

caminho de governante ideal para Luís o piedoso, além de buscar uma forma de reforçar 

a legitimidade de Luís, - de acordo com Dias85, o realce no discurso acerca do repúdio 

de Carlos à filha do rei lombardo em favor do seu casamento com Hildegarda, mãe de 

Luís, bem como a omissão à Divisão do Reino de 806, que foi entregue ao papa pelo 

próprio Eginhardo, possivelmente porque isso estaria em oposição à ideia de um 

império indivisível ao qual ele seria o único herdeiro. Eginhardo se esforçou para agir 

em favor de Luís e salvaguardar o império construído por Carlos, sua obra não visava 

somente registrar a vida do rei “[...] mais nobre e maior de seu tempo, e seus ilustres 

feitos, que os homens de tempos posteriores dificilmente poderão imitar”86, por quem 

ele se sentia em débito, mas possuía um caráter imediato de enviar uma mensagem 

àqueles que detinham o poder. E dentre os vários pontos de destaque desta mensagem, 

nós escolhemos interpretar a piedade enquanto um instrumento para a criação ou 

manutenção da unidade do reino/império. 

 Como apontamos em nossa introdução, ao olharmos para a Vita Karoli a partir 

de um conhecimento superficial do seu contexto, encontramos um texto muito claro, 

que pretendia apenas realizar um esboço de um grande governante, criando uma 

imagem idealizada do mesmo. Entretanto, as tramas do tempo em que ela foi planejada 

nos mostram que ela possui uma intencionalidade muito mais profunda, passando por 

                                                           

85 DIAS, op. cit. p. 82 
86 EGINHARDO, op. cit. p. 5 
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questões de legitimidade e de crise política, nas quais o autor se viu como impulsionado 

a agir em favor da manutenção de um mundo que lhe era conhecido e que lentamente 

desmoronava. Não duvidamos do profundo apreço que Eginhardo podia nutrir por 

Carlos Magno, quando ele declarou que deveria escrever pela inquebrável amizade que 

nutrira com o rei e com seus filhos87, o que o mantinha em débito com o rei, porém 

precisamos enxergar esta obra a partir das questões que a inspiraram.  

 Nesse sentido, a Vita Karoli se apresenta como um documento interessante para 

se compreender e discutir o contexto em que foi escrita, mesmo sendo uma obra de 

cunho biográfico, pois como pontuamos anteriormente nossa intenção foi a de 

compreender o contexto mais amplo de escrita da obra através do olhar sobre elementos 

pontuais dentro da trajetória de vida do biografado.  

 Por fim, acreditamos que a análise da Vita a partir dos conceitos que 

selecionamos nos possibilitou um olhar mais amplo sobre a obra de Eginhardo, nos 

levando a ultrapassar a mera análise de construção do discurso e buscando entender as 

intenções deste homem de agir sobre os conflitos de seu tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

87 Ibid., loc. cit.  
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