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“O poder não é uma propriedade, não é uma
potência; o poder sempre é apenas uma relação
que só se pode, e só se deve estudar de acordo
com termos entre os quais atua essa relação.
Portanto, não se pode fazer nem a história dos
reis nem a história dos povos, mas a história
daquilo que constitui, um em face do outro,
esses dois termos, dos quais um nunca é
infinito e o outro nunca é zero. [...] Se há
história, se há acontecimentos, se ocorre
alguma coisa cuja memória se pode e se
precisa guardar, é precisamente na medida em
que atuam entre os homens relações de poder,
relações de força e certo jogo de poder. [...]
Sem dúvida, a narrativa histórica e o cálculo
político não tem a mesma finalidade, mas
aquilo de que falam, aquilo de que se trata na
narrativa e no calculo, está exatamente em
continuidade”.
Michel Foucault

RESUMO

Nesta dissertação apresentamos os resultados da pesquisa sobre a formulação de um modelo
de autoridade episcopal, no contexto da reorganização política pela qual passa o Mundo
Romano do século V, partindo de um caso especifico: a produção da Vida de São Germano de
Auxerre, pelo padre Constâncio de Lyon. O foco será dado, mais especificamente, ao território
da Gália, onde se assiste a passagem de um poder laico e romano para outro, cristão e
germânico. Será analisada a vinculação entre a formulação de uma nova autoridade episcopal tutelada por uma fusão entre elementos provenientes do mundo clássico e da cultura cristã em
ascensão -, o crescimento gradual da função social ocupada pelos bispos e as ideias
desenvolvidas nos centros monásticos do sul da Gália, que ajudavam a legitimar sua atuação,
face aos novos momentos vividos pelo Império e aos seus novos habitantes.
No primeiro capítulo fazemos uma análise de como foi conduzido ao longo de séculos, o
debate em relação ao período de transição da Antiguidade para Idade Média – e que resultou já
no século XX na conformação do conceito de Antiguidade Tardia. Pretendemos mostrar como
a apropriação moderna sobre o período final da Antiguidade reflete sobre todo o conhecimento
e interpretações acumuladas até hoje sobre o tema proposto e, mais amplamente, sobre a
constituição da própria História enquanto disciplina. Além disso, essa discussão historiográfica
possibilita um entendimento mais profundo dos conteúdos seguintes, inserindo-os em campo
de uma compreensão mais ampla. No segundo capítulo trabalhamos com a constituição de
nosso documento principal – a Vita Germani – efetuando, primeiro, os procedimentos básicos
de análise documental, na verificação de sua datação, da constituição de seus manuscritos, de
sua dispersão e das edições realizadas. Depois vamos mais a fundo, investigando elementos
mobilizados em sua produção, e, sobretudo, os interesses subjacentes ao discurso de santidade
e de autoridade episcopal que se pretendia veicular naquele momento. Para o capítulo 3,
projetamos aquela construção discursiva no universo maior do século V, analisando um período
intenso de reformulações de poder e autoridade, do qual participam ativamente a Igreja, e mais
diretamente, o episcopado galo-romano. Esperamos assim mostrar a produção de discursos
narrativos na História, e como eles são utilizados e reapropriados ao longo do tempo, na
legitimação de mitos de origens, de tradições, de identidades e de autoridade e poder de
indivíduos ou grupos que os disputam, seja naquela sociedade do século V, bem como em
qualquer outra.

Palavras-chave: Antiguidade Tardia. Episcopado. Usos do Passado.

RESUMÉ

Dans ce mémoire, nous présentons les recherches menées sur la formulation d'un modèle de
l'autorité épiscopale, dans le contexte de la réorganisation politique par lequel passe le monde
romain du Ve siècle et basé sur un cas spécifique : la production d’une vie de Saint-Germain
d'Auxerre, par le prêtre Constance Lyon. L'accent sera mis en particulier sur le territoire de la
Gaule où nous assistons au passage d'un pouvoir séculier et romain à un autre, chrétien et
germanique. Il sera analysé les liens entre la formulation d'une nouvelle autorité épiscopale, la
croissance progressive de la fonction sociale occupée par les évêques, les idées développées
dans les centres monastiques du sud de la Gaule qui ont aidé à légitimer ses propres actions, et
à répondre à de nouveaux moments vécus par l'Empire et ses nouveaux habitants.
Dans le premier chapitre, nous faisons une analyse de la façon dont a été menée pendant des
siècles le débat concernant la période de transition de l'Antiquité au Moyen Âge – qui a permis
au XXe siècle l’élaboration du concept de l'Antiquité tardive. Nous avons l'intention de montrer
comment l'appropriation moderne de la dernière période de l'antiquité se reflète sur les
connaissances accumulées et sur les interprétations menées jusqu’à aujourd’hui sur le thème et,
plus largement, sur la constitution de l’histoire en tant que discipline. En outre, ce débat
historiographique permet une compréhension plus profonde des contenus suivants en les
insérant dans le domaine d’une compréhension plus large. Dans le deuxième chapitre nous
avons travaillé sur la constitution de notre document principal - la Vita Germani – en
commençant par les procedés de bases de l'analyse de documents, c'est à dire la vérification de
leur datation, la constitution de ses manuscrits, leur dispersion et les différentes éditions tenues.
Ensuite nous allons plus loin dans l’enquête des éléments mobilisés dans sa production et
surtout dans l’enquête des intérêts sous-jacents du discours de la sainteté et de l’autorité
épiscopale que la Vita Germani avait l’intension de transmettre à ce moment-là. Pour le chapitre
3, nous projetons cette construction discursive dans le contexte plus large du cinquième siècle,
en analisant une période d'intense reformulation du pouvoir et de l'autorité dont participent
activement l'Église et plus directement l'épiscopat gallo-romain. Ainsi nous espérons montrer
la production des discours narratifs dans l'histoire et la façon dont ils sont utilisés et réappropriés
dans le temps, afin de légitimer des mythes d’origine, des traditions, des identités, des autorités,
et aussi le pouvoir de groupes ou d'individus, qui ce disputent au sein de la société du cinquième
siècle, ainsi que dans toute autres société.

Mots-clés: Antiquite tardive. Épiscopat. Appropriation du passé.
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INTRODUÇÃO

Seguindo o exemplo dado pelo mestre em Antiguidade Tardia, Peter Brown, na
introdução do seu belo ensaio Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian
Empire (1998), seremos o mais objetivo possível na descrição dos objetivos desta dissertação.
Ela tratará sobre a produção de discursos narrativos na História, e de como eles são utilizados
e reapropriados ao longo do tempo, na legitimação de mitos de origens, de tradições, de
identidades e de autoridade e poder de indivíduos ou grupos que disputam influência em uma
dada sociedade.
Essa já era a reflexão que pretendíamos fazer, ao propor o objeto de estudo específico
para a pesquisa de mestrado que começamos a desenvolver em 2013 na Unifesp – sobre a
formação de um modelo de autoridade episcopal na Gália Romana do século V, partindo de um
estudo de caso específico: a produção da Vida de São Germano de Auxerre, pelo padre
Constâncio de Lyon e dos documentos de cunho epistolar de Sidônio Apolinário. Não obstante
a intenção, a reflexão que julgamos central hoje ainda aparecia tímida na formulação do projeto,
e somente ganhou fôlego com o desenvolvimento da própria pesquisa.
De início, a projeto propunha mais analisar como se construía, a partir do documento
hagiográfico em questão, a legitimação de uma forma peculiar de autoridade episcopal, que
surge sob esse contexto, e sobre qual seria o alcance e receptividade que tal discurso alcançaria
na realidade política e religiosa do século V. No entanto, tornou-se cada vez mais claro para
nós que, a partir de uma abordagem específica desse objeto de pesquisa, chegávamos não
somente à evidenciação de uma construção discursiva para o contexto da Gália Romana do
século V, mas de uma discussão que acaba colocando a questão dos próprios fundamentos de
constituição da Ciência Histórica em primeiro plano, em relação ao próprio objeto do qual
originou tal discussão. Temos como pressuposto disso, a evidenciação apresentada por Jörn
Rüsen logo na introdução de Razão Histórica: Fundamentos da ciência histórica – qual seja, a
naturalidade com a qual nós historiadores tratamos da racionalidade da pesquisa histórica,
implicitamente, em nossa práxis profissional (Rüsen, 2001). De fato, poucas vezes nos
interrogamos sobre os pressupostos de tal racionalidade no desenvolvimento de nossa pesquisa.
Ou fazemos isso quando nos é exigido formalmente na elaboração de uma evidenciação
científica, geralmente posta em item específico que trate do “plano teórico-metodológico” de
tal trabalho. No entanto, como nos explica o autor supracitado, a análise dos pressupostos
racionais da ciência histórica, à qual chamamos de uma “Teoria da História” encontra seus
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fundamentos ao longo de toda a pesquisa, e não somente no campo reservado à teoria, pois
“parte da própria práxis, baseando-se nela e superando-a pela reflexão” (Rüsen, 2001, p.15).
Se esses fundamentos estiveram presentes desde o início da montagem do projeto, ainda
que implícitos, a maior intimidade com a reflexão de Jörn Rüsen e também a contribuição
decisiva da orientação desse projeto, no sentido de incentivar a abordagem dos Usos do Passado
sobre o período em questão, possibilitaram-nos redefinir o projeto, e explicitar temas que já
vínhamos discutindo de fato, mas sem que tivéssemos os elevado à real dimensão que
mereceriam.
O tema da formação de uma autoridade episcopal na Gália do séc. V, nasceu de discussões
levadas a cabo no ano de 2012, no “Grupo de Estudos sobre Poder, autoridade e heresias entre
monges e bispos durante a Antiguidade Tardia e Idade Média”, coordenado pela Prof.ª Dra.
Rossana Alves Baptista Pinheiro, da Unifesp. Uma vez decidido o objeto do projeto a ser
submetido à seleção de mestrado do ano de 2013, começamos já a desenvolver uma abordagem
crítica em relação à historiografia do período em questão, e do tratamento metodológico que
tradicionalmente fora dispensado ao tipo de fontes que pretendíamos utilizar, que seriam
documentos hagiográficos do período. A esse trabalho prévio, somou-se a contribuição
fundamental do Prof. Dr. Glaydson José da Silva, como orientador do projeto que acabou sendo
aprovado, pelo tipo de abordagem com a qual trabalha e que nos aconselhou a seguir – a
discussão das reapropriações de determinados períodos históricos por contextos posteriores,
específicos. Essa abordagem possibilitou o alargamento das discussões que acabamos afinal
desenvolvendo no primeiro capítulo, que tratam das representações construídas do período que
vai da chamada “queda do Império Romano do Ocidente” ao estabelecimento dos reinos
“Bárbaros”, como fonte de legitimação de discursos acadêmicos, políticos e sociais que se
constituíram desde o Renascimento.
Assim essa dissertação é constituída em dois atos, que se encontram vinculados em seus
fundamentos.
Ao invés de começarmos este trabalho partindo do modelo tradicional, de discussão
historiográfica mais especifica sobre o objeto fixado, propomos no capítulo 1, uma discussão
mais abrangente e de conjunto, sobre toda a produção historiográfica que se constituiu desde o
século XV, sobre o recorte temporal visado (que será detidamente trabalhado a partir do
capítulo 2). Procuramos deixar claro assim, que não se trata apenas de fazer um panorama
historiográfico do objeto de pesquisa e de seu contexto, mas de apresentar uma unidade
independente, ainda que relacionada aos temas desenvolvidos posteriormente.

11

Nesse primeiro capítulo pretendemos mostrar como a apropriação moderna sobre o
período final da Antiguidade reflete sobre todo o conhecimento e entendimento acumulados até
hoje sobre o tema proposto e, mais amplamente, sobre a constituição da própria História
enquanto disciplina. Na Modernidade se consolidou a imagem de “decadência” e “queda” da
Civilização Romana, e desde o início ela se pautou em discursos que se apropriavam daquele
passado e que se relacionavam a interesses subjacentes a essa época. Eles partiam da tomada
de consciência de um período específico na História que se construiu pela negação do período
anterior – a Idade Média - com objetivo de legitimar filiações mais antigas e reivindicar direitos.
E continuaram nos séculos seguintes seja como fonte de legitimidade para poderes
estabelecidos, bem como de contestação desses mesmos poderes.
No desenvolvimento desse capítulo explicitamos ao menos três contextos diferentes em
que a História do período final do Império do Ocidente precisou ser mobilizada, e
sucessivamente reapropriada, com o fim de produzir resultados práticos aos atores envolvidos.
É assim que assistimos, por exemplo, no século XVIII francês, como o embate entre
realeza e nobreza mobiliza representações criadas sobre o século V, para justificar a filiação
romana da monarquia francesa ou os direitos aristocráticos advindos da conquista franca sobre
o Império. Para os dois lados do conflito estava em jogo a ideia de uma representação das
origens e História da França, que justificasse a preeminência de um grupo em relação ao outro.
Para a monarquia absolutista, a legitimidade do poder do soberano como herança direta o
Império no Ocidente, uma vez que os reis francos, e por sua vez franceses representavam uma
continuidade do legado deixado por Roma, mãe do reino francês. Já para os nobres a
valorização de uma origem germânica do reino colocaria em evidência o fato de que na base de
sua conquista estariam as assembleias primitivas dos chefes guerreiros francos.
Da mesma forma, identificamos nessa discussão outros dois momentos em que o fim da
Antiguidade e suas consequências são mobilizadas, sempre com fins práticos: o séc. XIX, em
que elas estarão no centro do debate político e acadêmico que ganhou contornos de conflitos
entre nações, sobretudo para a França - devido à intensificação do clima ideológico de
rivalidade com o país vizinho, exacerbada pela formação do Estado Alemão e a Questão
Franco-Prussiana de 1871 - e o pós-Segunda Guerra Mundial, em que a mudança de contexto
obriga a uma reformulação daquelas premissas levantadas no século anterior.
Se no século XVIII o passado é mobilizado para se extrair significados do que seriam as
origens identitárias da nação francesa pré-revolucionária, o enfoque no séc. XIX é deslocado
para os significados da expansão do irmão do Leste, a Alemanha Prussiana. Partindo disso,
vemos como se consolida na historiografia francesa desse contexto, a famosa tese sobre a queda
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do Império e destruição da cultura clássica pelos invasores “bárbaros”, que perdura até a
historiografia atual. Os “bárbaros”, vindos do Oeste teriam trazido consigo uma nova forma de
governo pautado na patrimonialidade e na violência e seriam responsáveis por mergulhar o
mundo ocidental nas trevas da Idade Média. Logo caberia produzir uma análise que desse conta
tanto de ensinar sobre o passado, quanto de se prevenir no futuro uma nova “invasão bárbara”.
No que diz respeito aos conteúdos que abordaremos nos próximos capítulos, essa tese negaria
a existência para o período que se seguiu à queda do Império de algumas noções importantes
para nossa pesquisa, como Estado, Governo e Autoridade Pública, e inviabilizaria a abordagem
de História Política, que pretendemos dar a esse trabalho. Essa longa tradição, que teve como
precursor ainda no século XVIII, o famoso historiador inglês Edward Gibbon, passa por autores
como Jules Michelet, Augustin Thierry, e Fustel de Coulanges, durante o séc. XIX, e entrando
pelo séc. XX, com Ferdinand Lot, e Jacques Le Goff, e Brian Ward-Perkins (já nos nossos dias).
Mas outra vez mudadas as carências e as funções de orientação existencial da vida prática
que levam à escrita da História, novamente devemos ressignificar o passado de forma a produzir
respostas adequadas a elas. Temos então que, passado o período de rivalidades entre aqueles
dois países, num contexto de pós-Segunda Guerra, a missão passa a ser superar as diferenças e
criar laços do que seria futuramente uma Comunidade Europeia de Nações. Não que a História
devesse ser falsificada com esse objetivo. Na verdade, esse ambiente favorece um novo enfoque
sobre aquele mesmo período “formativo”, formulando novas questões sobre ele, e a partir disso,
revisando os conteúdos já produzidos e mobilizando novas ferramentas de análise, bem como
buscando e/ou resgatando fontes documentais diversas.
Esse trabalho é possibilitado em grande medida, pela renovação teórico-metodológica da
História e das Ciências Humanas em geral, sobretudo, a partir dos anos 60. É o período em que
a História aprende de fato a trabalhar e a cooperar com outras disciplinas, como a Antropologia
e a Sociologia. Isso terá implicações decisivas sobre nosso objeto de análise, como veremos
nos próximos capítulos.
O fato é que pouco a pouco, aqueles velhos embates acadêmicos foram dando lugar a
novos estudos que, desde os anos 70, já trabalham com a ideia da permanência de instituições
políticas e da autoridade pública romana nas mãos de novos atores que vão surgindo, e que
teriam conseguido adaptá-las, mantendo e transformando, ao mesmo tempo, o legado
encontrado e recebido. Esses estudos marcam a origem do conceito de Antiguidade Tardia,
como período da História Ocidental, em que elementos da cultura clássica não tinham
desaparecidos por completo, e nem aqueles que conhecemos como da chamada “Idade Média”
estavam já conformados. Dentre os autores que desenvolveram o conceito de Antiguidade
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Tardia, talvez os mais representativos sejam Peter Brown e o seu The World of Late Antiquity
(1971) e Henri-Irénée Marrou com Décadence romaine ou antiquité tardive? (1977).
Embora ressaltemos as resistências ainda hoje ao estabelecimento dessa nova atitude em
relação à Antiguidade Tardia, que a trata de forma muito mais positiva, ou menos dramática
que a historiografia precedente, esperamos que ao final deste primeiro capitulo tenhamos
conseguido evidenciar como a imagem negativa que perdurou por tanto tempo desse período
era resultado de questões colocadas por determinados contextos históricos, para responder a
“carências” específicas que nascem precisamente desses contextos. Da mesma forma que
esperamos ter evidenciado como sua renovação não somente possibilitou o tipo de análise que
constituímos no restante da dissertação, como a fundamenta.

Ainda que forme uma unidade independente, toda a discussão do primeiro capítulo se
relaciona e cria o terreno para as discussões levadas a partir do segundo capítulo.
A começar pela possibilidade aberta com a renovação teórico-metodológica posta em
prática na segunda metade do séc. XX que nos permite trabalhar no âmbito de uma História
Política (discutida mais detalhadamente no terceiro capítulo) e com a utilização de documentos
que, por variadas razões, passaram pela purgação e rebaixamento dos modelos historiográficos
anteriores. Por isso, abrimos o capítulo 2 abordando como também o trato com as fontes de
pesquisas se modificam na História. Uma vez que mudam os critérios orientadores de sentido,
o historiador é levado a uma nova relação com suas fontes. Técnicas diferentes de pesquisa são
formuladas para que produzam os significados diferentes requeridos pela mudança no tempo.
Com isso abre-se a oportunidade tanto da reformulação das perguntas que fazemos às mesmas
fontes, como também mobilização de outros tipos de fontes, que não eram aceitos até então.
No nosso caso, isso acontece quando elegemos como fonte principal de nossa pesquisa
um documento hagiográfico, que é lido não mais a partir de uma perspectiva eclesiástica, de
História Religiosa, ou dos olhos cientificistas, que buscam a verdade pura das fontes, mas sim
como um objeto cultural, um produto discursivo que se constrói à luz de seu contexto de
produção e que também recorre à mobilização de elementos tirados de uma dada tradição e da
História, num movimento constante de apropriações e Usos do Passado. Partimos de um caso
particular - a Vita Germani – descrevendo primeiro, os procedimentos básicos de análise
documental, como datação, constituição de seus manuscritos, dispersão e edições realizadas.
Depois vamos mais a fundo, investigando elementos mobilizados em sua produção, e,
sobretudo, os interesses subjacentes ao discurso de santidade e de autoridade episcopal que se
pretendia veicular naquele momento.

14

Para o capítulo 3, projetamos aquela construção discursiva no universo maior do século
V, analisando um período intenso de reformulações de poder e autoridade, do qual participam
ativamente a Igreja, e mais especificamente, o episcopado galo-romano. Faremos isto, não sem
antes retomarmos a discussão sobre a renovação das Ciências Humanas e do estabelecimento
de conceitos como o de Antiguidade Tardia que nos permitiram tratar de formas de governo e
de autoridade pública reconhecida para o período posterior à “queda de Roma”.
Em torno da figura dos bispos verificamos uma ascendente acumulação de influência e
autoridade, que os torna figuras destacadas na Cidade Tardo-Antiga. Eles atuarão na linha de
frente das cidades, como pais espirituais, patrono dos pobres, árbitros e juízes, defensores,
pacificadores e interlocutores privilegiados entre as antigas elites e as novas entram
decididamente em cena nesse espaço, a partir do século V.
A importância crescente dos bispos mais tarde resultará na atuação em consonância com
os novos poderes seculares estabelecidos e em obtenção de poder político a eles. Mas face a um
contexto de transformações, mesmo no interior da Igreja, que passa de comunidade dos santos
mártires à Igreja do Christo Imperator, novas formas de legitimação são mobilizadas,
constituídas e estabelecidas, dentre elas as formuladas por um grupo especifico de bispos, que
se ligava ao movimento monástico que surge na Gália desse momento, e do qual participavam
diretamente os personagens descritos ou envolvidos na constituição da Vita Germani. Esses
bispos serão personagens fundamentais na reconfiguração política, social e cultural de um
Império que passa de pagão à cristão e de latino à romano-germânico. São esses os temas que
são desenvolvidos ao longo deste trabalho.
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1 CAPÍTULO I - HISTORIOGRAFIA DA ANTIGUIDADE TARDIA REVISITADA E
REPRESENTAÇÕES DA HISTÓRIA

O fato de abrir o primeiro capítulo desta dissertação com uma revisão historiográfica em
torno da formação do conceito de Antiguidade Tardia, tantas vezes proposta, justifica-se por
dois motivos que compreendemos inteiramente fortes para o desenvolvimento deste trabalho.
O primeiro deles advém da necessidade de estabelecer bases para uma análise mais ampla do
conhecimento produzido sobre o século V da nossa era, e, mais especificamente, da autoridade
episcopal na Gália Romana desse período. Assim, antes de analisarmos que autoridade é essa
que vemos se constituir em torno de bispos como Germano de Auxerre, Hilário de Arles,
Salviano de Marselha, Paciente de Lyon e Sidônio Apolinário, julgamos dever tentar a
responder a algumas perguntas prévias, úteis para o entendimento posterior do quadro que
traçaremos de tal autoridade. Quais as especificidades do período em questão? Como ele foi
tratado pela historiografia ao longo dos séculos e no que ele era diferente das representações
criadas pelos seus contemporâneos do século V? Quais as questões seu estudo traz consigo no
que diz respeito à evolução da pesquisa histórica?
Essas questões, por sua vez, abrem para a segunda das motivações de se proceder ao
panorama historiográfico que ora propomos: a intenção de relacionar nossa pesquisa ao campo
da produção e das reapropriações efetuadas do conhecimento histórico em todas as épocas, que
atingem o cerne do que entendemos como uma Teoria da História. Para o período estudado,
esse debate se torna ainda mais estimulante, por se tratar de uma fase da história que esteve no
centro de intensas disputas não somente de cunho acadêmico, mas, também, social e político.
Em torno deste período se constituíram mitos de origens e controvérsias identitárias que desde
o século XVIII deram origem a povos, Estados e, também, das quais decorreram inúmeras
tensões e conflitos.
Procuramos, assim, explicitar os pressupostos teórico-metodológicos com os quais
trabalhamos e o fato de “que o historiador produz, com seu ofício, espaços, tempos, indivíduos
e práticas, ao passo que ele próprio se encontra inserido em contextos e conjunturas específicas”
(SILVA, G., 2005, p. 17). A esses pressupostos ligamos autores como Michel de Certeau,
Reinhard Koselleck, Jörn Rüsen, Claude Nicolet, Karl Ferdinand Werner, Peter Brown, Patrick
Geary e Marcelo Cândido da Silva, que ao fim e ao cabo, são as nossas referências para esta
dissertação.
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1.1 O “DECLÍNIO DE ROMA” E O “NASCIMENTO DA IDADE MÉDIA”

Indicamos como primeira etapa do debate historiográfico em torno do período
compreendido entre o chamado “fim do Império Romano do Ocidente” e surgimento dos reinos
romano-germânicos, o Renascimento cultural italiano do século XIV. Quando os mestres da
escritura latina, Boccaccio e Petrarca “redescobrem” as artes da escrita clássica latina, e cunham
o termo “Idade Média” para esse interregno, buscando retratá-lo como período de trevas da
civilização. Esses autores julgavam terem redescoberto as artes, letras e filosofia clássicas
solapadas após séculos da queda do Império, no exato momento em que viam a ascensão das
línguas vernáculas fora da Itália. Foi preciso somente mais um passo adiante para associarem
essa redescoberta à noção de uma “superioridade racial” na qual se viam como os verdadeiros
herdeiros de Roma (WERNER, 1998, p. 70). Disso decorreu também um dos mais antigos e
persistentes mitos historiográficos do ocidente, o da decadência e queda da civilização romana,
que como veremos, teve várias causas apontadas, com destaque maior para o que designamos
durante muito tempo como “invasões bárbaras”. Elas teriam literalmente “assassinado o
Império”1. A partir daí esses mitos e os conceitos que eles engendraram ou potencializaram –
declínio, queda, invasão, bárbaros - marcaram a história e os espíritos europeus, abrindo espaço
para muitas controvérsias, conflitos e também para a formação de identidades coletivas até hoje
de pé2.

1

É com essas palavras que se referem a esse processo, ainda na metade do século XX, autores tais como André
Piganiol (1947) e Pierre Courcelle (1948). Embora datadas, suas reflexões ainda ecoam em obras recentes que
resistem aos novos paradigmas historiográficos que, com maior força desde os anos sessenta, contestam aqueles
velhos modelos.
2
Desde já se faz necessário uma justificação da utilização de dois termos que serão utilizados recorrentemente no
presente trabalho, e que ajudam no entendimento de como a discussão proposta nesse capítulo dialoga o tempo
todo com as questões colocadas nos capítulos seguintes. São eles mitologia e mito. As acepções mais correntes no
senso comum dão conta de mitologia enquanto, estórias, fábulas, conjunto de mitos. Assim o vocábulo é registrado,
por exemplo, no Dicionário Aurélio (1999); da mesma forma, no mesmo dicionário, o mito em algumas acepções
é entendido como “personagem, fato ou particularidade que não tendo sido real, simboliza não obstante uma
generalidade que devemos admitir” ou ainda “coisa ou pessoa que não existe, mas se supõe real”. Essa leitura mais
comum acerca do mito está fortemente ligada a uma tradição observada nos estudos literários e na historiografia
de vertente eclesiástica e científica que predominou até o séc. XX. Ela pretendeu extrair dos discursos narrativos
legados do passado a verdade purificada, separando o real do imaginário. Reconhecendo as limitações impostas
por essas tradições, gostaríamos de contrapô-las com pelo menos três autores fundamentais para um entendimento
mais sofisticado desses termos, na discussão ora proposta. São eles J.-P. Vernant, Joseph Campbell e Eric
Hobsbawm. Tratando da mitologia greco-romana, Vernant (2009) explica como para o contexto grego inexistia
um modelo de religião, com crenças fixadas num livro sagrado, e uma teologia, mas sim narrativas passadas de
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A ironia reside no fato de que boa parte dos estudantes italianos responsáveis por esse
período de florescimento ter redescoberto a grandiosidade das letras latinas em centros como
Sorbonne e Chartes, no interior do mundo “bárbaro”. Segundo Karl Ferdinand Werner
Os italianos, inebriados pelo esplendor do espírito e do poder dos ancestrais romanos,
traíram seus mestres franceses e lhes rejeitaram na Idade Média, reivindicando para
eles mesmos a descoberta do mundo antigo assim como a herança romana, que deveria
pertencer tão somente a eles a partir de então (WERNER, 1998, p. 70)3.

Werner ainda lembra que esses primeiros humanistas eram financiados por elites italianas
sedosas por prestigio, após séculos de dominação estrangeira. Daí o desejo de construírem uma
imagem de superioridade para os novos tempos que começavam a se delinear. A primeira tarefa
seria, então, tentar explicar como a grandeza romana fora suplantada por nações bárbaras,
menos dignas.
Esse papel coube, pela primeira vez, ao historiador veneziano Flávio Biondo (13921363), que publicou, em 1453, o seu Historiarum Ab Inclinatio Romanorum Imperii Decades,
onde se delineia mais claramente a ideia do declínio romano, de caráter político-militar, mas
com implicações culturais
[...] quando a fortuna da cidade de Roma se aproximou de seu auge e começou a
amadurecer, poetas, historiadores, oradores e outros escritores floresceram
concomitantemente com o seu crescimento. E quando a crise do Império atingiu o seu

geração em geração, declamadas pelos poetas (aedos inspirados) e assim inscritas no mundo Social. Mais tarde
elas foram coletadas em livros (Homero, Hesíodo) como versão daquelas narrativas primitivas. Vernant pondera
que, mesmo com o processo de racionalização verificado na civilização clássica, os gregos ainda continuaram
acreditando em seus deuses, apesar de saberem que nem tudo tivera se passado como nas narrativas primitivas.
Nem por isso eles colocavam o problema da veracidade ou falsidade das narrativas míticas. Como também lembra
Veyne (1984) não existia uma oposição entre mito e logos (abordaremos no capítulo 2 o nascimento da ideia
contemporânea de verdade, articulada ao problema da validade histórica de fontes hagiográficas para o estudo da
Antiguidade Tardia). Já em O poder do Mito (1991), Campbell propõe que o mito é o que está presente no
inconsciente coletivo de uma sociedade, sendo referência, às crenças, valores, ações e moldando uma tradição. Ao
tratar da “invenção” dessas tradições, Hobsbawm (1984) defende que elas são um processo de formalização e
ritualização caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição de repetição. Mas o fato
das pessoas vivenciarem-nas torna sua existência real. Da mesma forma, defendemos na formação das mitologias
políticas, seja da Antiguidade como da Modernidade, um processo de forjamento de tradições que levam cada
sociedade a aceitar mitos de origem que são convencionados enquanto verdades aceitas por elas, em cada contexto
específico. Esse processo pode ser verificado tanto na tentativa de forjamento de um discurso de autoridade
episcopal por um grupo específico de bispos da Gália Romana do séc. V, como também nas leituras modernas e
contemporâneas que se fizeram, e que se faz desses mesmos discursos, num processo de apropriações e
reapropriações. Sobre este ponto, Campbell lembra-nos da necessidade de renovação mitológica de cada
sociedade, em que seus mitos de origens são reinventados, a partir de suas demandas próprias. Mas se o são, serão
sempre partindo dos materiais oferecidos pelo passado e tradição daquela sociedade.
3
Desde já salientamos que todas as traduções de textos para o português que não expressamente referenciadas são
de nossa autoria.
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máximo, e o poderio [romano] diminuiu, as coisas começaram a ser danificadas e
destruídas (BIONDUS, 1453 apud SARTIN, 2009, p. 16).

Para Biondo, o Império perdeu sua dignidade com os sucessores de Teodósio, até o ponto
de chegar à ruína, principiada pela entrada dos bárbaros, no início do séc. V (SARTIN, 2009,
p. 16).
É nessa fase que começou a se delinear um processo de temporalização da História, a
partir da tomada de consciência dos humanistas, quando visaram se diferenciar do tempo
precedente, classificando-o como o de uma “media tempestas”, ao passo que buscavam se
reaproximar da tradição da Antiguidade. Ainda assim, esse é um processo que demorará no
mínimo três séculos para se fechar, já sob o Iluminismo, quando os eruditos só então
demonstram a completa consciência de estarem vivendo um período totalmente diferente da
História, não somente sobreposto ao tempo precedente, mas, qualitativamente alterado.
Antes disso, no humanismo dos séculos XV e XVI, a diferenciação que se fazia para
marcar a época que viviam ainda era feita a partir de expressões adjetivas como florescimento
ou despertar, e somente com Vasari, em 1550, o termo “renascitá”, e com Belon, em 1553, o
termo “renaissance” aparecem associados a um determinado período histórico. Mas ainda
restrito ao movimento artístico do qual se libertará somente no séc. XIX, com Michelet e
Burckardt, quando passa a representar um período histórico (KOSELLECK, 1979, p. 272).
O historiador alemão Reinhart Koselleck é um dos melhores estudiosos que explicam essa
evolução da temporalização histórica operada pela Modernidade. Para isso, Koselleck recupera
o termo latino criado por Cícero, “Magistra Vitae”, mostrando como ele era utilizado para
designar o entendimento que se tinha da “História” antes das transformações provocadas pelo
Iluminismo na Europa. Assim, para o autor, durante a idade moderna a história funcionaria
como modelo ou arquétipo, que balizava todas as decisões políticas e jurídicas e legitimava as
funções escatológicas cumpridas pela Igreja e pelo Sacro-Império. Nas Palavras de Koselleck,
seria “o espaço de possibilidade ininterrupta de compreensão prévia das possibilidades humanas
em um continuum de validade geral” (KOSELLECK, 1979, p.43). Dito de outra maneira, a
História enquanto tal, era entendida como sucessão de narrativas que se sobrepunham no tempo.
Narrativas essas que uma vez legitimadas eram aceitas enquanto tradição e moldavam a
experiência contemporânea, posto que eram modelo e exemplo para toda a ação. Sob essa
concepção de tempo, a única contagem feita era orientada por “elementos naturais”, como a
partir da Astrologia, da data de criação do mundo, da duração de dinastias reais ou, ainda, das
fundações míticas de uma cidade, como Roma. Por isso, não havia uma divisão clara do passado
em tempos históricos distintos. Isso começa a se modificar com o Renascimento cultural e
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político italianos, com o movimento da Reforma protestante e as consequentes guerras de
religião na Europa. De suas consequências surgiu uma nova hierarquia entre política e religião,
consagrada na fórmula “Cuius Regio, eius religio” e quebrou-se as funções escatológicas
atribuídas ao Sacro-Império Germânico e à Igreja. A partir disso, sobressai-se nas palavras de
Koselleck o Estado Autônomo Moderno, “orientado pelo cálculo político e a contenção
humanista” que, por sua vez, “delimitam um novo horizonte para o futuro” (KOSELLECK,
1979, p.30). Nesse contexto, a História como mestra da vida fora reforçada e assimilada pela
política de Estado, como constatamos nas exortações de Maquiavel - “não somente admirar,
mas imitar os antigos” - ou de Frederico, O grande - “História como escola dos governantes”.
O campo da experiência histórica reúne, então, o passado a um futuro prognosticável, este
enquanto momento consciente da ação política. Mas, para o historiador, ainda assim, a História
tinha um caráter comparativamente estatístico. O que muda é o fato do homem estar vivendo
num tempo qualitativamente diferente, aberto ao porvir, estando consciente disso
(KOSELLECK, 1979, p.31).
Destarte, essas transformações permitiram o processo de constituição paulatina de um
sentimento de alteridade e temporalização da história, uma vez que o homem fora forçado a
uma nova relação com o futuro, devido, sobretudo, aos resultados das guerras de religião que
consumiram as expectativas escatológicas cristãs.
O primeiro a propor um modelo de divisão da história foi o professor de história alemão
Christoph Keller (1638–1707), conhecido como Cellarius, introduzindo o termo medium aevum
(ou mittelalter) no ensino de história geral, e publicando uma História em três volumes, dividida
em Historia Antiqua (1685), História meddi aevi (1688) e Historia Nova (1696) (WERNER,
1998, p. 66).
De toda forma, o trabalho final só se completa no Iluminismo, quando já vigora a
consciência plena de que há três séculos vivia-se um tempo novo, e em que a aceleração
histórica faz com que o campo da experiência fosse abreviado, roubando–lhe a continuidade. É
esse contexto que possibilita os questionamentos em relação à tradição que levam, por sua vez,
ao rompimento da ideia de uma sucessão indistinta de acontecimentos que se sobrepunham no
tempo e à institucionalização da História enquanto disciplina acadêmica. A História não era
mais somente espelho ou Magistrae Vitae, mas poderia ser questionada a partir de então, e
recortes históricos como “Idade Média” poderiam ser individualizados da História Geral da
Humanidade, sendo estudados sistematicamente e servindo inclusive à apropriação de grupos
específicos, desejosos de detratá-los ou de requerê-los para formulação de suas origens
identitárias. Isso será exemplificado nos tópicos seguintes com o caso da França, onde, de
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início, veremos a disputa entre os defensores da ideia de continuidade com Roma e os que
enfatizavam uma ruptura como base da verdadeira origem do Estado Francês. Veremos
também, como aos poucos nesse embate aquela última leva a melhor, resultando numa
historiografia que tem em Gibbon e na historiografia francesa do Século XIX a consagração da
famosa tese da “Queda de Roma” e da “lenda negra da Idade Média”. Ela será reapropriada
em embates de cunho nacionalistas que oporão Estados Europeus do século XIX e colocará a
História no centro de debates políticos, sociais, culturais e acadêmicos dos quais só começará
a se libertar já no século XX, tendo o estabelecimento do conceito de Antiguidade Tardia uma
das grades marcas deste desfecho.

1.2 O ILUMINISMO E O MITO DAS ORIGENS GERMÂNICA, TROIANA E GAULESA
DOS FRANCOS

Como abordado no tópico precedente, a popularização do conceito de Idade Média,
encerrando um período específico da história só se dá no século XVIII, no contexto do
Iluminismo. Para que isso ocorresse, foi necessário antes que a experiência da Modernidade se
intensificasse na aceleração histórica ocorrida nesse momento da Europa, que os homens da
época tivessem a percepção do processo que vinham vivenciando nos últimos quatro séculos, e
também, no que ele diferia do período anterior. Para Koselleck, esse fato não deveria gerar
surpresa ao historiador, uma vez que “um período qualquer só pode ser reduzido a um
denominador diacrônico comum, a um conceito que enfeixe estruturas comuns, depois de
decorrido certo tempo” (KOSELLECK, 1979, p. 268).
De início, o estudo em si da Idade Média não ocupa o papel de destaque que alcançará no
século XIX, quando será alçado ao cerne do debate político. As atenções dos historiadores do
século XVIII estavam mais voltadas para o fascínio que ainda exercia Roma, sua república e
posterior monarquia universal. As perguntas que mais seduziam os iluministas no contexto prérevolucionário eram sobre o funcionamento, as leis fundamentais e, sobretudo, as causas da
grandeza e do declínio da República e do Império Romano.
Assistimos, por exemplo, a um interesse intenso na Inglaterra e na América em autores
como Cícero e Políbio. Na França, a produção historiográfica do início do século XVIII testemunhada pelos primeiros tomos das memórias de L’Academie des Inscriptions, (1701 a
1715), período em que a instituição estabelece seus novos regulamentos – está concentrada,
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sobretudo, em dois temas muito emblemáticos: os primeiros séculos de Roma e a relação da
Cidade Eterna com as origens da nação francesa (KRIEGEL, 1988).
Sobre o estudo das origens romanas, as discussões foram direcionadas num primeiro
momento mais às questões metodológicas levantadas, sobre os limites e condições do
conhecimento histórico e a validade dos relatos deixados pela tradição clássica. Essa escolha
temática estava vinculada a dois fatores específicos do contexto francês e europeu, do início do
século XVIII.
O primeiro deles é a importância desse período, no embate entre “antigos e modernos”,
representados, de um lado, pelos eruditos das sociedades religiosas - como aquela dos monges
bolandistas ou do monastério de Sant-Maur – que desenvolvem todo o trabalho de crítica dos
documentos e autores da Antiguidade clássica e do período Medieval e deram origem a obras
como De res diplomatica (1681), de Jean Mabillon (1632 – 1707); e de outro lado, a crítica
historiográfica mais recente à História ou exegese de natureza eclesiástica que operada por
aqueles monges das sociedades savantes do séc. XVII.
É interessante para nós notar aqui, como ambas as perspectivas terão impacto direto sobre
o estudo da autoridade episcopal e da História Religiosa como todo, visto que ambas promovem
expurgos às fontes utilizadas do período do Baixo Império e Alto Medieval. Se de um lado
temos um movimento muito forte da perspectiva antieclesiástica - com as consequências lógicas
de refutação ou de revisão de tudo que tenha passado sob o crivo e interpretação da Igreja - de
outro lado, temos que os eruditos das sociedades religiosas também não escaparam do afã
racionalista. O trabalho empreendido por Mabillon e seus discípulos em fundar uma nova crítica
documental é uma parte desse esforço. Outra parte se deve à preocupação no interior da própria
Igreja confirmar ou rejeitar o que não estivesse de acordo com o seu cânone, separando o que
fosse herético e supersticioso. Devido a esses fatores, uma massa documental considerável teve
seu valor histórico relegado, e a maior vítima foi a hagiografia, que como veremos terá seu
valor reconsiderado somente a partir da segunda metade do séc. XX.
A derrota dos “antigos” representou uma transição para aquilo que Blandine Kriegel
chamou de “a derrota da erudição” (KRIEGEL, 1988a). Embora reconhecido pela historiografia
posterior, o arcabouço teórico-metodológico daquelas escolas eruditas – que desenvolveram
disciplinas tais como a Filologia, a Diplomática, a Numismática - passou pela purgação do
espírito antieclesiástico iluminista, e teve como consequência, o seu rebaixamento a ciências
auxiliares da História (MONOD, 1876; KRIEGEL, 1988).
O segundo fator importante a se considerar nas escolhas iniciais da Academia de
Inscrições é o papel de “instituição oficial” que ela ocupa para a corte de Louis XIV, tendo
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como objetivos prescritos desde sua fundação a formação de uma tecnocracia que organizasse
a historiografia do Reino, com objetivos práticos (no que diz respeito à chancelaria e
autenticação documental) e simbólicos (glorificação da realeza, através dos estudos dos
monumentos, artes, arquitetura e etc.) (KRIEGEL, 1988, p. 181).
Mas, inevitavelmente, a crítica documental operada pelo esforço metódico inicial da
Academia de Inscrições logo fará com que outros aspectos da História romana passem ao
primeiro plano. Em primeiro lugar, aqueles que tratavam da gestação e realização do Império e
da Monarquia Universal Romana; depois os questionamentos sobre as causas e meios de sua
grandeza, bem como de sua decadência4. É exatamente sobre essas questões que Montesquieu
se debruçará em Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leurs
décadence, de 1734 (1968).
E é justamente no estudo dessas “causas” que a história romana se cruza novamente com
a história “nacional” francesa, sobretudo no que aquela se relaciona com as origens dessa nação.
Antes que a nova periodização tripartite da história alcançasse êxito, durante muito tempo
prevaleceu na França, e na Europa de modo geral, uma contagem temporal orientada pelas
sucessões dinásticas e, mais ainda, pelo debate político e histórico em torno das três raças que
lhe teriam dado origem (WERNER, 1998, p. 66).
Sem desdobrarmos ainda as versões e implicações decorrentes, constamos de antemão a
consolidação, no séc. XVIII, do fato que os franceses (ou parte deles, representados na
aristocracia) descendiam dos francos que, por sua vez, eram de origem germânica.
No entanto, não foi essa a versão das origens francesas que teve maior sucesso e
longevidade até esse período. Pelo menos dos séculos VII até o XVI (segundo Werner, com
reminiscências ainda no séc. XVIII), prevaleceu a versão da origem mítica troiana dos francos,
que após a derrota para os gregos teriam migrado para Europa central e de lá para o interior do
Império Romano. Ela começa a circular com o continuador das Crônicas de Gregório de Tours
e Fredegário, autor desconhecido do séc. VII, a quem a tradição historiográfica nomeou PseudoFredegário. Após tal autor, variantes do mito troiano se espalharam progressivamente através
do Liber Historiae Francorum (aprox. 727), e das crônicas de Hincmar de Reims (séc. IX) e de
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Embora deixemos para um momento mais apropriado a discussão sobre a crítica ao conceito de decadência, não
nos furtamos de mencionar, como proposto por Santo Mazzarino (1991), que é a partir do século XVIII e
consequentemente com o prevalecimento de uma ideologia liberal burguesa que esse conceito tão caro a autores
como Montesquieu (1734) e Gibbon (1776- 88) ganha força, enquanto oposição a uma ideia de progresso técnico
e civilizacional.
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Aimoin de Fleury (séc. X), e acabaram sendo codificadas pelos historiadores oficiais da
monarquia francesa nas Les Grandes Chroniques de Saint-Denis (entre os sécs. XIII e XIV).
Uma das variantes principais desse mito de filiação troiana dos francos é a decorrente do
Pseudo-Fredegário, que faz esse povo descender do rei Francion, sobrinho do rei Príamo, que
tendo fugido de Tróia com quatro mil sobreviventes, instalaram-se entre o Reno e o Danúbio.
A outra versão também bastante aceita, dependendo da época e lugar, foi aquela derivada do
Liber Historiae Francorum que descendia os francos do personagem de Homero, Antenor, que
teria traído os troianos e depois dado origem a cidade de Sicâmbria, na Panônia, de onde saíram
para ocupar os atuais territórios de França e Alemanha (NICOLET, 2003, p. 42).
Para Claude Nicolet, as causas que explicam o sucesso do mito de origem troiana dos
francos se baseiam no modelo etnológico clássico, utilizado por várias nações, de recuar suas
origens até um povo unificador comum, nos tempos mais longínquos (NICOLET, 2003, p. 45).
No caso da França, mais do que isso, o mito dessas origens teria muita importância nos séculos
XIV e XV, sobretudo, no momento em que o Estado francês tentava se firmar, contra as
pretensões inglesas à sucessão de Felipe VI, de Valois. Essas origens colocavam os franceses
em linha de parentesco e igualdade com os romanos, e garantiria uma superioridade real em
relação aos ingleses. Ela serviria também para justificar os avanços diplomáticos da França
sobre a Itália, além de reivindicar primazia étnica e cultural, contra as pretensões dos
humanistas italianos (DESAN, 1987).
Haveria ainda, na visão de alguns estudiosos, como Michel Foucault (2005) e Laurent
Olivier (2005), a utilidade de firmar pretensões no plano do direito público, ao ligar os francos
a uma mesma origem que os romanos. Assim sendo, estabelecer-se-ia entre francos e romanos
uma igualdade na unidade do direito, e a confirmação do rei e da nação francesa como herdeiros
legítimos do Império. Para Nicolet, esta interpretação iria longe demais ao terreno das
suposições “a fazer muito dizer ideias, ou lendas, que foram inventadas e repetidas muito antes
das pretensões dos legistas reais ou das querelas com o sacro-império”. Para o especialista da
apropriação e instrumentalização da história de Roma pela monarquia e república francesa,
seria preferível enxergar pretensões bem mais modestas, como a de identificação cultural, com
reflexos políticos, é claro, dos autores e beneficiários diretos da lenda troiana (entre eles, os
nobres e os primeiros reis francos) com o que era a considerada até o Iluminismos como a
Cultura por excelência (NICOLET, 2003, pp. 45-46).
Vemos que o mito troiano ainda encontra lugar em obras de alguns autores do séc. XVI,
como Guillaume Postel, com sua Histoire mémorable (1532), Guillaume du Bellay e sua
Epitomé des Antiquités des Gaules et de la France (1556) e na obra póstuma de Pierre de
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Ronsard, Franciade (1572) (NICOLET, 2003, p. 47). Mas, logo ele seria refutado pela
“redescoberta” das origens puramente germânicas dos francos.
Essa versão vem novamente à cena pelas mãos de humanistas alemães, que num grande
trabalho de pesquisa redescobrem a Germania, de Tácito, por volta de 1460. A partir de então
ela será utilizada como “arca santa das origens germânicas”, premonição do triunfo do Sacro
Império e “justificação retrospectiva das pretensões de Carlos V”. Dessa forma, a partir da obra
de Tácito, a tese “germanista” será defendida pelos grandes nomes do humanismo alemão como
Melanchthon, Lutero, Peutinger, Lazius e Neunart (NICOLET, 2003, p. 48).
Um desses autores, Beatus Rhenanus (1485-1547), o filólogo, jurista, reformador
religioso e fundador da Biblioteca Humanística de Sélestat, é o primeiro a enfrentar com afinco
a questão das origens francas, contrapondo-se à lenda troiana e apoiando as origens comuns de
franceses e alemães, descendentes do povo Chauci. No livro Libri trés Rerum Germanicarum
(1551) ele defende essa tese e insiste numa suposta comunidade de língua e de costumes entre
francos e germânicos, originária da Francônia oriental e que, no século III d. C., já aparece sob
órbita romana, nas margens do Médio Reno (NICOLET, 2003, p. 48).
É a partir dessa imagem constituída no Renascimento que as origens dos povos franceses
e alemães serão consolidadas no séc. XVIII. Não sem antes ser confrontada por mais um
elemento que vem a se juntar ao debate das origens francesas, que seria a suposta origem
gaulesa dos francos.
Seu principal defensor e propagador é Jean Bodin (1530-1596), que em La Méthode de
l’histoire, de 1566, não só mais uma vez refuta o mito troiano, como junta um novo dado às
conclusões de Rhenanus: as origens gaulesas dos habitantes da Francônia
É por isso que quando se trata da origem dos francos, que foram os últimos a
invadir a Gália, não vou fazê-los de forma alguma descender dos troianos como
Gregório de Tours e o abade de Ursberg, ou frígios como nosso Du Bellay, ou
címbrios e frísios como Lazius, mas sim dos habitantes da Francônia Oriental, alémReno, na fronteira da Gália. Este é o lugar onde estão as áreas mais férteis da
Germânia, nas palavras de Júlio César, que as colônias gaulesas tinham ocupado ao
longo da Floresta Herciniana e as pessoas hoje chamam Schwartzwald ou FlorestaNegra, não muito longe das fontes do Danúbio, do Neckar e do Main, onde Beatus
Rhenanus, comentando Tácito, descreve dois vales, um dos quais é chamado
Belloacense, do nome do povo de Beauvais, e outro, Andegauste, do nome dos
Andegavins ou Angevins, meus compatriotas. Além do qual, o rio que que irriga
Angers, ou seja, Maine tem o mesmo nome que aquele Mein da Floresta Herciniana;
é o suficiente ver o segundo nome para saltar do silêncio o óbvio. Além disso, existem
duas cidades perto de Basileia, ou seja, para além do Reno, que conservam os nomes
ancestrais de Angers e Brissac. Finalmente, há um bosque de Senones, do nome gaulês
Senones, sobre o qual Políbio escreveu em seu livro III, que se espalhou na Alemanha.
Quanto à Westfália ou Gália Ocidental, isto é, a região entre os rios Reno e Weser e
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que circunda o país dos franconianos e dos sicâmbrios, seu nome é suficiente para
mostrar que se opõe [Estfália], quer dizer, à Gália Oriental, ou seja, a região submetida
aos gauleses a leste do Weser: Eu não consigo entender como Lazius pôde permanecer
surdo a tais argumentos. No entanto, essa é a origem dos francos e o início autêntico
de sua história (BODIN, 1566 apud NICOLET, 2003, pp. 49-50).

Em outras passagens, Bodin tentará algo mais ambicioso ainda, que era reconciliar as
duas tradições mais antigas, fazendo notar, pela etimologia de nomes celtas, o parentesco com
palavras troianas, ou, em todo caso, gregas, e também resgatando mitos gauleses que
reivindicavam essas origens (BODIN, 1566, pp. 402-403, 458 apud NICOLET, 2003, pp. 5052). Mas ele terá uma forte oposição de autores alemães, alguns dos quais já citados, como
Peutinger, Neunart e o próprio Melanchthon, que rejeitam essas origens gaulesas. Isso se daria,
segundo Nicolet, pelo fato da polêmica inaugurada por Bodin tocar na questão-chave da herança
do Império Romano, apoiada na própria existência do Sacro Império, pretensões tais que Bodin
refutará, por sua vez. Para o jurista e diplomata francês, antes de tudo, a origem do Império
fundado por Carlos Magno seria muito mais francesa (e por sua vez gaulesa) do que alemã
[...] Mas o mais ridículo é que Carlos Magno, o primeiro que fundou uma verdadeira
monarquia, francês de raça e nascimento, de língua e educação assim como todos os
seus antepassados, é tratado aqui de germânico e ali de alemão. Isso não impede, no
entanto, os mesmos autores de lhe fazerem descender de colônias francas, fundadas
pelos antigos gauleses, e nem de acordar que com armas e legiões gaulesas que ele
designou como a sede do império a Gália e deu a seu filho mais velho, enquanto o
outro filho recebeu em vários países prerrogativa do império, até que Henrique I, o
passarinheiro, de origem alemã, foi proclamado rei e, como tal, tenha ocupado o a
Alemanha, parte desse império. Seria muito mais preciso e justo dizer: a monarquia
gaulesa ou francesa, porque ela nascida do valor francês muito antes de os alemães
terem ouvido o termo monarquia (BODIN, 1566 apud NICOLET, op. 1566, p 55).

Essa disputa seria o prenúncio de uma grande rivalidade que se manifesta com a guerra
dos trinta anos, é congelada no século das luzes, mas que explode novamente nos séculos
posteriores.
O fato é que no século XVIII, fosse através de migrações ou conquistas, de forma direta
ou indireta (fusão com gauleses), estava consolidada a origem germânica dos francos. A partir
da consolidação do fato, o debate entre historiadores e pensadores iluministas passou a ser sobre
os sentidos e as consequências que ele tinha para a França de então.
Apesar desse debate comportar posições nuançadas e complexas, variando segundo os
autores e os interesses envolvidos, predominou na historiografia francesa posterior uma
simplificação do mesmo, esquematizado em duas correntes que se opunham em torno dos
significados das origens da nação e das consequências sobre o contexto do absolutismo
monárquico de Luís XIV: de um lado, a escola germanista, para a qual a nação francesa se
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fundava na conquista franca, e de outro a escola romanista, que defendia uma perenidade da
herança imperial sob o governo dos povos germânicos, vistos como súditos de um Império que
continuou a existir no Oriente (SILVA, M., 2008a, p. 20). A disputa foi representada assim, na
publicação quase simultânea de duas obras que se tornaram célebres, como pontos de partida
da questão: Etat de France, (1727) do conde Henri de Boulainvilliers e L’histoire critique de
l’établissement de la monarchie française dans les Gaules (1743), do Abade Dubos
(NICOLET, 2003; SILVA, G., 2005).
A sistematização se deve, sobretudo, a Montesquieu, que consagrou os livros finais do
L’Esprit des lois, de 1748 (2000), ao debate, colocando Boulainvilliers e Dubos como
representantes, o primeiro de uma conjuração da nobreza contra o Terceiro Estado, e o outro da
Monarquia contra a Nobreza. Essa instrumentalização mais direta, se não condiz inteiramente
com as intenções dos autores, repercutirá muito no imaginário político e histórico do período
da Revolução e, também no século XIX, quando será retrabalhada por Guizot, Thierry e Fustel
de Coulanges (WERNER, 1984, pp. 40-41).
Etat de France é publicado em 1727, cinco anos após a morte de seu autor, o conde de
Saint-Saire, Henri de Boulainvilliers (1658-1722). Nela, Boulainvilliers defendia que o reino
francês se fundava com a vitória dos guerreiros francos, aí justificando a origem da nobreza e
seus direitos advindos da conquista; o povo, por sua vez, teria sua origem nos galo-romanos
vencidos. Sua tese seria assim, segundo Glaydson José da Silva, tanto a representação de uma
espécie de “guerra das raças”, como consistia numa crítica aberta ao absolutismo monárquico
de Luís XIV, no qual os nobres exerciam um papel um tanto secundário: “Se herdeiros dos
francos, como o rei, por que o poder absoluto deste último, se entre os francos as assembleias
tinham lugar? ” (BOULAINVILLIERS, 1727, p. 46). Dessa forma, Boulainvilliers postulava o
renascimento das assembleias aristocráticas nos moldes “primitivos”, e que a monarquia só
poderia ser legítima se respeitasse a constituição daquelas assembleias francas.
Reabilitando Boulainvilliers das leituras posteriores a Montesquieu, que o viram como
um dos pais do “partido germanista”, da teoria das guerras das raças e, mais ainda, do racismo
que germinaria na Europa do século XIX, a historiografia mais recente buscou romper com a
análise simplista de autores e obras que trataram dos jogos identitários entre romanistas e
germanistas e de suas representações na França pré-revolucionária. Para isso, procurou
demonstrar as características instrumentais das discussões identitárias em prol de causas
políticas, sociais e diplomáticas na França, entendendo a representação da Nação como algo
crucial nesse momento histórico. Este é o contexto em que a monarquia de Luís XIV busca, por
meio de seus historiadores, suas origens prestigiosas e, também, em que a nobreza e a burguesia,
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por sua parte, irão se preocupar com a representação de suas origens, em consonância com os
direitos que reivindicavam (SILVA, G., 2005, p. 81).
Se, de fato, tanto a origem germânica da nobreza quanto a guerra entre raças que
compunham as ordens da monarquia francesa estão presentes na obra de Boulainvilliers, ele
não traz nenhuma originalidade sobre elas. Ele participa de um debate já instaurado, e não se
furta de passar pelas questões que já apontamos sobre as origens francesas - o caráter eletivo
ou hereditário da nobreza, e a relação do rei com ela e etc. (MARTINS, 2010, p. 96).
Podemos ver nesse autor, a reivindicação dos direitos da nobreza inerentes à submissão
dos galo-romanos e à conquista do Império, mas que de forma alguma seria assentada, para o
conde de Boulainvilliers, em noções de superioridade moral, jurídica ou racial. Seu esquema
seguiria uma orientação histórica, em que a superioridade que garantia os privilégios da nobreza
era adquirida, e não inata. Os privilégios seriam mais frutos do êxito da conquista franca, como
recompensa de seus serviços. Os mesmos que foram se perdendo desde o fim da ordem feudal,
pelas usurpações da Igreja e de uma monarquia instauradora do despotismo ministerial, bem
como pela decadência na nobreza militar, desvirtuada pelas novas nomeações reais e seduzida
pela corte, dinheiro e poder. Antes de uma conjuração ao Terceiro Estado, a obra de
Boulainvilliers seria um acerto de contas com a própria nobreza, e com o Absolutismo
monárquico (NICOLET, 2003, p. 89).
É contra as premissas de legitimação aristocrática encontradas em Boulainvilliers que o
abade Dubos desenvolve, em Histoire de la monarchie française en Gaule (1734), uma análise
centrada na defesa da herança romana da monarquia francesa. Para Dubos, não havia nem
submissão gaulesa nem conquista franca. Por isso, não se justificava a reivindicação de poderes
feita pela nobreza, baseada nas conquistas francas. Na verdade, à origem do Reino dos Francos,
Childerico, e depois seu Filho Clóvis, teriam sido súditos do imperador, e o poder dos
merovíngios reconhecido por delegação conferida por Constantinopla, logo após sua vitória
sobre os visigodos, em 507 d.C. Assim, as instituições da monarquia franca seriam
“transposição de Roma, e não uma criação do mundo germânico (SILVA, M., 2008a, p. 20).
As implicações mais importantes tiradas da obra de Dubos, algumas das quais irão gerar
uma forte polêmica, são evidenciadas nas respostas (algumas bem virulentas) do mediador de
debate, Montesquieu, nos livros XXXVIII do L’Esprit des lois: a negativa da conquista e dos
direitos inerentes à nobreza; o fato da monarquia franca ser hereditária desde suas origens, tendo
as assembleias francas já desaparecido nessa época; a falta de status diferenciado entre gauleses
e francos, evidenciando a ausência de uma nobreza de nascimento no Reino dos Francos; e o
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fato da monarquia francesa ser a única e legítima herdeira direta de Roma (NICOLET, 2003, p.
91 - 94).
Essas ideias serão ainda mais contrapostas no período da revolução e também depois,
quando prevalecerá a tese dos “Germanismos”, trabalhados diferentemente, como veremos, nos
embates entre França e Alemanha.

1.3 A CONSOLIDAÇÃO DO MITO DE DECLÍNIO ROMANO

Até aqui, esses debates nos permitem fazer duas constatações:
- Que tenha havido “conquista franca sobre o Império” como defendido por partidários
da corrente germanista ou sua “transposição sob a monarquia franca”, como para os romanistas,
Roma continuava como referencial das disputas sobre as origens e atualidade da nação francesa
do séc. XVIII.
- Esses debates que tratam das filiações ainda se encontravam inseridos no modelo
Magistra Vitae - como proposto por Koselleck - que entende a História como uma sucessão
ininterrupta que liga os homens do presente às suas raízes identitárias, sejam elas gaulesas,
romanas ou germânicas, embora eles já tragam também elementos que rompem com o velho
paradigma. Como sustenta Glaydson José da Silva
Esses debates marcam bem as noções de raça e cultura, assentadas nas crenças de
homogeneidade, consistindo numa espécie de justificação e naturalização das
possibilidades, dos cortes sociais, enfim, das figurações dos indivíduos e grupos junto
ao Estado nesse período. É um contexto em que monarquia e aristocracia (e também
o Terceiro Estado) intentam legitimar suas posturas pela historiografia (SILVA, G.,
2005, p. 85).

Aquele velho referencial de História será cada vez mais diminuído com a proximidade da
Revolução, quando a missão será fazer tabula rasa do passado, para fazer brotar o futuro. Mas
não antes que o grupo até então alijado das disputas entre monarquia e aristocracia fizesse seu
acerto de contas, ao mesmo tempo em que desse conta de construir a representação de um
coletivo da nação. Esse objetivo é muito bem evidenciado e executado na inversão das origens
da nação praticada por participantes da Revolução, como abade Sieyès (1748 – 1836).
Em – Qu’est-ce que le Tiers-État? esse revolucionário engajado eleva os gauleses
submetidos por uma nobreza estrangeira ao posto do coletivo que representaria os verdadeiros
filhos da Nação francesa. Pergunta-se, então, quem senão seus descendentes, representaria de
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fato o conjunto da sociedade – “O Terceiro-Estado é uma nação completa, reúne tudo a esse
propósito, é ele que, com seu trabalho, mantém a sociedade”. Fazendo uma provocação tanto à
monarquia, para quem a comunidade nacional não existia, apenas a justaposição de súditos,
bem como a uma nobreza tão bem representada em Boulainvilliers e na reivindicação dos
“direitos de conquista”, Sieyès manifesta como essas minorias instaladas no poder, opressoras,
cujos privilégios foram obtidos pela usurpação eram na verdade forças estrangeiras, de origem
franca
Não se é livre por privilégios, mas, por direitos que pertencem a todos. Se os
aristocratas assumem, ao preço dessa liberdade da qual se mostraram indignos, manter
o povo na opressão, o povo ousará perguntar sob qual motivo. Se a resposta é dada a
título da conquista, é necessário convir que isso é um pouco demais. Mas o Terceiro
Estado não deve remontar a tempos passados. Ele se reportará ao ano que precedeu a
conquista; e é por isso que ele é, hoje, frequentemente mais forte para não se deixar
conquistar, sua resistência, sem dúvida, será mais eficaz. Por que não mandar de volta
para as florestas da Francônia todas essas famílias que tem a louca pretensão de serem
descendentes da raça dos conquistadores e de terem-na sucedido em seus direitos? A
nação, então depurada, poderia se consolar, penso, de ser reduzida a não mais se crer
composta que de descendentes de gauleses e de romanos (SIEYÈS, 1789, pp. 16 - 17).

Assistimos assim na França à substituição de uma identidade franca por outra gaulesa,
embora não devamos nos descuidar do que foi salientado por Glaydson José da Silva
Sieyès marca uma ruptura entre o povo e os nobres ao fundar a nobreza sobre uma
exclusão de tipo racial. Faz-se, então, de 1789, a revanche dos vencidos e oprimidos
contra seus algozes francos. É de se notar, contudo, que a primeira conquista, aquela
dos romanos, não é nenhum momento colocada em questão, visto que o componente
romano faz surgir os galo-romanos e sua herança não é, aos olhos de Sieyès, nada
negligenciável. Reivindica-se então nada mais que aquilo que é legítimo e de direito,
a primazia gaulesa aliada à grandiosidade romana (SILVA, G., 2005, p. 86).

Essa constatação nos permite entender como a “questão germânica” reaparece transposta
no front acadêmico e político em que se tornou no séc. XIX, em que esse debate ganha
contornos de conflitos entre nações, sobretudo para a França, devido à intensificação do clima
ideológico de rivalidade com o país vizinho, que é exacerbada pela formação do Estado Alemão
e a questão franco-prussiana, de 1871. Esse contexto foi responsável pela consolidação de uma
historiografia francesa sobre o período medieval, que consagra a famosa tese sobre a queda do
Império e destruição da cultura clássica. Os “bárbaros” vindos do Oeste teriam trazido consigo
uma nova forma de governo, pautado na patrimonialidade e na violência e seriam responsáveis
por mergulhar o mundo ocidental nas trevas da Idade Média. Essa longa tradição passa por
autores como Jules Michelet (1833), Augustin Thierry (1840) e, mesmo, Fustel de Coulanges,
durante o séc. XIX (1888), e entrando pelo séc. XX, com Ferdinand Lot (1991) e Jacques Le
Goff (2005), já nos nossos dias.
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Um grande colaborador do novo viés com o qual serão vistos os germânicos será o
historiador inglês Edward Gibbon (1737 – 1794). Ainda no século XVIII, Gibbon em seu The
Decline and Fall of the Roman Empire, constrói a famosa tese da queda de Roma em 476 d.C,
que marcaria o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Tese essa que terá consequências
até os nossos dias.
Esse livro foi composto em seis volumes (tendo o primeiro sido publicado em 1776),
iniciando com a narrativa na época dos imperadores antoninos e prosseguindo até os eventos
do reinado de Constantino. O segundo e terceiro volumes, são publicados cinco anos depois –
durante a experiência de Gibbon no parlamento inglês, onde faz oposição radical à
independência norte-americana - tratando dos eventos que se estendem até a deposição de
Romulus Augustulus e, também, do estabelecimento da dinastia merovíngia. Os últimos três
volumes, publicados em 1788, tratam do mundo latino-germânico, do aparecimento do Islã e
do apogeu e queda do “Império Bizantino” (GIBBON, 18455).
Fruto das últimas décadas do século XVIII europeu, a célebre obra de Gibbon, carrega
antes de tudo o forte ceticismo iluminista e o grande interesse pela grandeza e decadência de
Roma, trabalhado sempre em relação aos acontecimentos conturbados desses anos. Os dois
grandes modelos utilizados pelo autor são o historiador antigo, Tácito, pelo qual é influenciado
no estilo de narração circunstanciada e ideia de uma natureza humana fixa; e a historiografia
contemporânea a ele, da qual a maior referência foi, sem dúvidas, Considérations sur les causes
de la grandeur des Romains et de leurs décadence, de Montesquieu, transcrevendo-a em vários
capítulos de seu livro (TRABULSI, 2009, pp. 105 - 107).
Mas o que faz de Decline and Fall of the Roman Empire um marco não somente da
passagem da historiografia moderna para a contemporânea, como, ainda, uma referência dos
estudos da transição do mundo antigo para o medieval, é movimento de dupla ruptura que ele
opera na compreensão da disciplina histórica. A primeira das rupturas é encontrada na divisão
clara que Edward Gibbon faz entre Idade Antiga e Média, tendo como marco a queda do último
imperador do Ocidente, em 476. Assim, ele rompe com a ideia de história contínua ainda
encontrada em seu mestre, Montesquieu, assim como em seu livro já vemos bem desenvolvida
uma filosofia da História.

5

Trabalhamos com a edição de H. H. Milman, disponível online em <http://www.gutenberg.org/files/731/731h/731-h.htm>
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Não menos impactante é o rompimento com o método historiográfico anterior que
poderíamos classificar de “providencialista”. Embora vários autores já viessem se dedicando à
questão do declínio de Roma, o historiador e deputado britânico, recusa a adotar explicações
vinculadas a um “plano divino” ou exterior às causas sociais, culturais e políticas, que estariam
verdadeiramente por trás da queda (WERNER, 1998, pp. 48 -50; ALMEIDA e OLIVEIRA,
2013, p. 380).
Seguindo a análise proposta por J.G.A. Pocock, em O Declínio e Queda de Gibbon e a
visão de mundo no final do Iluminismo, do homem conservador na política, mas, “radical
moderno” nas questões de filosofia e religião, depreendemos da obra de Gibbon uma sociologia
histórica e da religião afetada pelo “paganismo moderno”, própria ao Iluminismo (POCOCK,
2003, p. 188).
Sob esse viés, a explicação de Gibbon para o declínio de Roma estaria na combinação de
uma grandeza desmesurada que aos poucos foi solapando as virtudes cívicas da República,
decaindo num despotismo; a vitória do Cristianismo na combinação da metafísica neoplatônica
com a revelação mosaica; e de uma barbarizarão progressiva da sociedade, acelerada após o
saque de Roma por Alarico, em 410 a.C.
Para o autor inglês e muitos homens da sua época, a virtude era o princípio das repúblicas
e, logo, o homem virtuoso deveria ser um cidadão, cuja propriedade conferisse independência
e capacidade de pegar em armas pela sua cidade, e que vivesse em comunidade regida por leis
que ele mesmo tivesse o poder de criar. Mas essa república, da qual Roma fora testemunha,
estava “vulnerável à corrupção, mudanças políticas, econômicas ou morais que destruíam a
igualdade em armas e o respeito às leis sobre a qual repousava”. Essa decadência, por sua vez,
apareceria pelo próprio sucesso alcançado pela virtude republicana, pois ao passo que a
República derrotava os inimigos, adquiria domínio e império, e, mais que isso, desequilíbrio do
poder em favor de alguns de seus cidadãos. Logo, o poder incompatível com a igualdade
republicana decaia em despotismo (GIBBON, 1845, cap. XXXVIII). A grandeza desmesurada
do império seria, assim, a grande responsável pelo seu declínio.
Mas somente a corrupção das virtudes republicanas não explicaria a queda de Roma. A
ela somar-se-ia o triunfo da barbárie e da religião. O problema do barbarismo estaria ligado ao
desenvolvimento do comércio que levara os senadores abastados a viverem em uma economia
de consumo conspícuo, e não de troca rentável. Isso acarretou no fato de preferirem viver no
fausto, a continuarem mobilizados pela causa da cidade, levando, por exemplo, a uma
profissionalização do exército (formada em sua grande maioria, por mercenários bárbaros), à
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instituição do Principado e uma monarquia absolutista e à deterioração das virtudes cívicas.
(GIBBON, 1845, cap. XXXI).
Nesse ponto Gibbon enfrentava um debate com autores iluministas contemporâneos mais
radicais, para os quais o progresso implicava diretamente em decadência, com o abandono
gradativo por parte do cidadão de suas primitivas liberdades e virtudes cívicas. Contrariando
essa visão, para o autor não era o fausto dos senadores romanos que levou ao declínio, mas sim
o despotismo que ele acarretou. Dessa forma, Gibbon defendia a crença de que, por si só, a
Europa mercantilista do séc. XVIII (assim como no caso de Roma) não estava ameaçada pela
corrupção vinda de dentro, quando muito por uma ameaça hipotética vinda de fora (POCOCK,
2003, p. 193).
A caracterização dos germânicos bárbaros nos capítulos IX, XXVI, XXXVII e XXXVIII
de Decline and Fall of the Roman Empire é a de povos que viviam ainda um estágio préagrícola, pastoril ou nômade, não dispondo nem de dinheiro, nem de escrita. À luz de De
moribus Germanorum, de Tácito, Gibbon defendia que “a guerra era sua única atividade, e a
honra – que era um feroz senso de liberdade pessoal, embora dificilmente de liberdade civil –
era o mais próximo que eles conseguiam chegar da virtude” (GIBBON, cap. IX apud
POCCOCK, 2003, p. 195). Contrariando outro pressuposto comum à alguns iluministas, como
Rousseau, de que honra e liberdade eram características pré-civis, Gibbon “estava isento de
qualquer nostalgia mais séria pelas virtudes primitivas”. Dessa analise decorre o papel
desempenhado pela agricultura, inexistente para nas sociedades bárbaras, como pré-condição à
civilização e “semente indestrutível, graças a qual a Civilização sobrevive à desgraça
(POCOCK, 2003, p. 197). O problema da Sociedade Romana fora ter se desviado de atividade
tão essencial e confiado a responsabilidade para tal trabalho a quem se encontrava num estágio
inferior.
O último dos problemas que explicam o declínio romano seria a vitória do Cristianismo,
que à diferença do politeísmo greco-romano era derivado do monoteísmo semítico oriental. Na
Grécia e em Roma, com o progresso da sociedade, o filósofo racionalizava a religião, ao mesmo
passo que construía um sistema de ideias abstratas e qualidades ocultas, para as quais dava o
nome de metafísica. Na comparação entre a religião e a metafísica os “filósofos-magistrados”
da Cidade Antiga podiam reduzir a filosofia ao ceticismo tolerante e racional, contrapondo-se
à superstição da maioria irreflexiva dos cidadãos. Com o Cristianismo há uma fusão entre uma
metafísica de origem neoplatônica, com uma forma de religião fundada não na filosofia, mas
sim na revelação. De início, essa nova religião traz uma ambivalência, ao permitir, com seu
entusiasmo no período da patrística, que ela agisse como elemento civilizador, de conversão
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dos bárbaros. Por isso, como constata Pocock, Gibbon trata os pais da Igreja com muito mais
respeito do que sarcasmo (2003, p. 199). O problema se colocou quando o entusiasmo inicial
foi superado pela superstição tanto de governantes quanto do povo, e houve uma fusão entre
profecia e metafisica, anticívica e espiritualista, que não podia ser utilizada para a defesa do
Império. Essa viragem teria ocorrido durante o reinado de Teodósio, quando se proliferou o
culto supersticioso aos santos (e dos escritos hagiográficos, dos quais a Vita Germani estudada
no segundo capítulo e um dos preciosos exemplos) e o fanatismo chegou ao seu auge, com o
aparecimento de monasticismo no Ocidente (GIBBON, cap. XXVIII). Essa mudança era a
responsável por destruir o ceticismo filosófico antigo, tornando os cidadãos passivos e
obedientes aos desígnios teológicos da Igreja (TRABULSI, 2009, p. 156).
Assim, estaria completado o quadro de decadência que permitiu que as invasões
posteriores, do século V, sepultassem o que ainda subsistira da civilização antiga.
Embora a explicação para o declínio e queda de Roma comportasse elementos e situações
complexas, que se conjugavam para o desfecho atribuído ao Império, Edward Gibbon foi o
grande precursor dos debates que se seguirão no sec. XIX sobre a transição da época clássica
para a medieval e do famoso mito da morte da Civilização Antiga. Essas discussões seguirão,
em boa medida, os dois caminhos sistematizados e propostos por Montesquieu, entre
germanismo e romanismo, e terão repercussões variadas dependendo dos países envolvidos na
questão. Mas, sobretudo na França, a imagem do nascimento de uma “era das trevas” causada
pelas invasões bárbaras será fortemente trabalhada pela historiografia e pela política, como
veremos no próximo tópico.

1.4 EMBATES NACIONAIS SOBRE O MITO DAS INVASÕES BÁRBARAS

Não obstante as ressalvas de Claude Nicolet de não ter encontrado referências a uma
“escola romanista” ou “germanista” até antes do artigo publicado por Fustel de Coulanges e
Geffroy, em 1871, na Revue des Deux Mondes (NICOLET, 2001, p. 58), as representações
presentes nas historiografias francesa e alemã do séc. XIX sobre as últimas épocas do Império
romano e nascimento dos reinos bárbaros se basearão, em linhas gerais, naqueles dois modelos
explicativos (prevalecendo no debate, a tese germanista). Sobretudo em um contexto em que,
nas palavras de Patrick Geary, a História e toda moderna metodologia de análise serão
colocadas a serviço da construção de “comunidade imaginadas”, com base em definições
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étnicas, que por sua vez, darão origem a vários Estados-Nações (GEARY, 2005, p. 28). No
entanto, como salienta o historiador norte-americano, o fato de a produção da História do
período ter servido a tais propósitos não nos levaria a supor, então, que pudéssemos hoje
simplesmente descartar essas “construções” como triviais, pois elas reverberariam
representações inscritas em tradições mais antigas. Nicolet, tratando daquelas do século
anterior, argumenta que o fato das mesmas alcançarem rápido sucesso revela preocupações,
expectativas, certezas e angústias que estavam presentes no contexto, mesmo que inconscientes
(NICOLET, 2001, p. 60). Da mesma forma que, ao fazermos no capítulo 2 a crítica aos modelos
teóricos e metodológicos que por séculos negaram a validade de documentos eclesiásticos,
como hagiografias, enquanto fontes confiáveis de análise, tentaremos mostrar como a produção
de um discurso de autoridade e de verdade encontram seus elementos constitutivos inscritos
numa dada tradição. Essa tradição - a depender da abrangência desses elementos e de como eles
se relacionam com a vivência real - leva a validar esses discursos enquanto representação do
real e reforçar ideais e poder de grupos específicos.
Na Alemanha, como poderíamos esperar, predomina então a tese dos aspectos positivos
da conquista germânica, sobre um Império decadente e corrompido (SILVA, M., 2008a, p. 19).
É, por exemplo, nesses termos que essa tese aparece exprimida na obra de Joham Gottfried Von
Herder (1744 – 1803), poeta, linguista, escritor e um dos pais do romantismo e nacionalismo
alemão (GEARY, 2005, p. 34). Inspirado também pela Germania, de Tácito, Herder e os
historiadores de Göttingen buscarão exaltar a existência de uma unidade cultural alemã, algo
que até então não tinha sido possível, devido ao predomínio, ainda, do ideal humanista anterior,
de defesa do Sacro Império (e da consequente miscelânea de povos que ele representava). Para
Herder e outros autores dessa geração, o sangue germânico teria regenerado o Ocidente,
infundindo novo vigor e senso de liberdade, depois de séculos em que Roma arrastava uma
sociedade decadente social, política e moralmente
Roma moribunda jazeu durante séculos em seu leito de morte... um leito de morte
que se estendia por todo o mundo... que não podia... prestar-lhe qualquer assistência,
mas apenas a de lhe acelerar a morte. Os bárbaros vieram executar este serviço;
gigantes do norte, para quem os romanos debilitados pareciam anões; devastaram
Roma e infundiram vida nova na Itália moribunda (HERDER, 1800, p. 421 apud
WARD-PERKINS, 2005, pp. 17-18).

Contudo, não podemos apontar em Herder a ligação direta entre a pretensa unidade
cultural alemã e uma ideia mais elaborada de nacionalismo político. Segundo Geary, esse
projeto nasce um pouco mais tarde e, ainda vacilante, a partir do revanchismo contra a vitórias
napoleônicas sobre a Prússia e da ocupação da Renânia (GEARY, 2005, p. 36).
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Essa ligação fundamental entre cultura e nação coube a Joham Gottlieb Fichte (1762 –
1814), cujos Discursos à nação Alemã, de 1807, fazem uma analogia da resistência germânica
aos romanos no séc. I, sob liderança de Varo, e narrada por Tácito, à ocupação francesa mais
recente (GEARY, 2005, p. 36). Destarte, esse autor conclama o povo alemão, unido por uma
continuidade geográfica e linguística a defender o território que sempre habitaram. Era o que
faltava para uma identificação completa entre as esferas cultural e política.

Isso foi

possibilitado mais ainda pelos planos do ministro de estado da Prússia entre 1804 e 1808,
Freiher Von Stein (1757 – 1831), de recrutamento e colaboração de intelectuais na formação
de uma imagem de nação unida frente aos invasores. Essa construção seria estimulada também
pela Inglaterra, desejosa de fazer uma frente mais efetiva contra Napoleão (GEARY, 2005, p.
37).
Após Fichte, e sob instigação ainda de Von Stein, há uma vinculação efetiva entre a
academia alemã e o embate político dos destinos da Alemanha. Como chefe do Conselho de
Administração da Prússia, Stein, que também era historiador ligado ao já antigo círculo de
Göttingen, vai financiar oficialmente o trabalho de construção imaginária do nacionalismo
alemão. Para isso, ele funda, em 1819, a Sociedade para o Conhecimento da História Alemã
Antiga (Gesellschaft für altere deutche Geschichtskunde), cujo lema era “o sagrado amor
pátrio alimenta a alma” (GEARY, 2005, p. 39). A ela estavam ligados intelectuais como
Wilhelm Von Humboldt, Karl Friedrich Eichhorn, Gerg Waitz e os irmãos Grimm, e embora
nascesse privada, recebia financiamento do governo central prussiano e de vários estados da
Confederação Alemã.
Sua maior missão foi o recolhimento, edição e publicação da famosa Monumenta
Germanae Histórica (MGH), cujo primeiro volume circulou em 1826, e teve como seu editor
Georg Heinrich Pertz (1795 – 1876). Como o próprio nome da coleção propunha, o trabalho
era o de levantar todos os documentos possíveis de serem erigidos a monumentos históricos da
Alemanha. E o principal instrumento utilizado pelos os primeiros historiadores dos MGH nessa
empreitada foram os estudos da recém-inaugurada filologia moderna comparada. A partir
desses estudos, que na Alemanha enfocaram as semelhanças entre o alemão e as línguas
germânicas primitivas, definiram-se como documentos pertencentes à história pátria “textos
escritos nas (ou sobre) regiões que haviam sido habitadas ou governadas por povos falantes de
línguas germânicas (GEARY, 2005, p. 41).
No momento em que tanto a disciplina histórica quanto todas as suas modernas
ferramentas metodológicas foram desenvolvidas e instrumentalizadas em função dos projetos
nacionalistas na Europa, tínhamos então que, nas palavras de Geary, “os textos dos Monumenta
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criavam o objeto e a filologia o método” (GEARY, 2005, p. 42). E esse modelo era altamente
exportável, sendo determinante para as várias reivindicações nacionais do séc. XIX, tendo
repercussões até mesmo nos EUA.
Mesmo com objetivo preciso de construir a história nacional alemã, o programa dos MGH
não foi executado somente por acadêmicos nacionalistas, como podemos constatar na
participação de intelectuais mais vinculados à “escola romanista”, dentre os quais as
significativas participações de um dos criadores da Escola histórica da jurisprudência, Karl von
Savigny (1779 – 1861) e de um dos maiores especialistas em História da Antiguidade Latina
de todos os tempos, Theodor Mommsen (1817 – 1903). Além de ter sido um dos inspiradores
do estudo da inter-relação entre Direito e História, Mommsen foi editor do Corpus
Inscriptionum Latinorum, e da coleção dos Auctores Antiquissimi da MGH. Com sua História
de Roma (Römische Geschichte) (1854-1856, escrita em cinco volumes), o autor fazia uma forte
defesa do legado romano, sobretudo no direito e nas instituições da Europa, e essa obra lhe
valeu o prêmio Nobel de Literatura de 1902.
Embora Patrick Geary defenda que a reação francesa à politização da academia alemã é
tardia e defensiva – sob o contexto da derrota na guerra franco prussiana de 1871 (GEARY,
2005, p. 43), - vemos como aquela proposta de identidade nacional baseada no território e na
língua já estava presente no momento da Revolução, na pregação nacionalista de Sieyès.
Mesmo que contrariasse a propaganda oficial revolucionária de uma república universal, para
qual a definição de povo não pudesse ser forjada por língua, etnia e origens, a proposta de
Sieyès já trazia implícita a ideia de uma tradição cultural, representada especialmente no
idioma, que definia a nacionalidade francesa (SIEYÈS, 1789; GEARY, 2005, p. 34). No
momento posterior, somente foi necessário justificá-la com as armas desenvolvidas pelo
inimigo: a filologia científica alemã.
O fato mais singular da historiografia francesa, nascida das consequências da revolução
e marcada pela inversão operada em favor das origens gaulesas é o germanismo sob uma nova
perspectiva, negativa, que representaria não mais uma continuidade da história nacional e sim
uma ruptura brusca com suas origens.
O primeiro passo fora dado pela república termidoriana e pela ditadura revolucionária,
que propagandeavam a incapacidade de uma História Antiga inspiradora dos novos tempos
(NICOLET, 2001, p. 107). O passo seguinte foi consolidar a imagem da vitória final dos
gauleses, que surge hesitante no período revolucionário, mas se torna definitiva até a revolução
de julho de 1830, quando se encerraria, finalmente, a guerra de raças que teria caracterizado a
França até ali.
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No período da Restauração ainda se vê algumas ressonâncias do velho germanismo
aristocrático, que ficou representado, graças a Montesquieu, na obra de Boulainvilliers. Mas,
como reconhece um de seus partidários mais moderados, François-René de Chateaubriand
(1768 – 1848), nesse momento já nascia outra geração de historiadores, para os quais aquelas
velhas tradições e a consequente guerra de raças que as acompanharam começaram a morrer
em 1789 ((NICOLET, 2001, p. 109).
De fato, essa nova geração de historiadores irá adotar outra versão do germanismo, não
mais pautada nos debates acerca da ascendência franca dos franceses ou de sua nobreza, mas
nas consequências catastróficas que tiveram o que viam agora como invasões bárbaras (por
germânicos, identificados agora ao outro lado do Reno), para a morte da Civilização Antiga e
início da Idade Média.
Sobretudo, dois historiadores irão representar o renascimento dos estudos históricos na
França – François Guizot e Augustin Thierry – não somente por se enquadrarem naquela nova
perspectiva, mas, também, pela renovação dos métodos historiográficos e do trabalho de
consolidação acadêmica da História, que operaram em território francês.
François Guizot (1787 – 1874) começou sua carreira como professor de História Moderna
na Sorbonne, em 1812, e exerceu essa função até 1830, quando iniciou uma nova fase de sua
vida, ao se eleger deputado, sob o reinado de Louis Philippe de Orleans. Tendo já consolidado
sua obra e se tornado reconhecido como grande historiador por volta dessa época, isso não
significou que sua colaboração para História da França estivesse concluída. Antes de qualquer
coisa, o essencial de sua atividade política resultaria da filosofia política que fora desenvolvida
nos tempos de professor. (NICOLET, 2001, p. 114). Assim sendo, e acreditando tratar-se de
um verdadeiro dever governamental, Guizot é um dos grandes responsáveis pela construção
dos “instrumentos de consciência nacional para a França moderna”: participa da criação da
Academia de Ciências Morais e Políticas (1832), e já como ministro de Instrução Pública (a
partir de 1833) trabalha na multiplicação das cadeiras de História nas universidades, e da
oficialização de sociedades eruditas, como a Sociedade de História da França (1834) e o Comitê
de Trabalhos Históricos (1835) – que são encarregados da pesquisa e publicação de documentos
relativos à história da França.
Mas antes da carreira política, no plano acadêmico, o historiador entusiasta da monarquia
parlamentar inglesa e da revolução que coloca a casa de Orleans no poder (1830), já tinha escrito
seus principais livros: História da civilização na Europa depois da queda do Império Romano
até a revolução francesa (1828), seguido da História da civilização na França desde a queda
do Império Romano (1829). Nessas duas obras o autor analisa a influência germânica na história
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europeia e francesa e, também, como, a partir de sua evolução (e também de seus erros) são
constituídos os princípios de filosofia política que faziam do governo representativo a melhor
forma de governo que já fora criada. Por esse motivo, Claude Nicolet vê no Guizot político o
prolongamento e complemento do Guizot historiador (2001, p. 114).
Nessas obras, não obstante a coloração mais sombria que já aparece em relação aos
invasores germânicos, o historiador tenta uma conciliação da história nacional, reconhecendo a
guerra pela qual nobreza e clero submeteram o Terceiro Estado até a Revolução de 1789, mas
encontrando nessa última seu termo (WERNER, 1998, p. 42). A partir de então, a evolução dos
eventos levaria à monarquia ao mesmo tempo hereditária, constitucional e liberal, que teria em
Louis-Philippe, o fim mesmo da História da França – ideia, aliás, sempre presente na tradição
conservadora-liberal. Assim, ele não poderia deixar de reconhecer elementos germânicos que
contribuíram para esse desfecho, como o sentimento forte de liberdade (componente
determinante das revoluções liberais europeias), os laços de solidariedade e companheirismo
entre os homens (aos quais dá o nome de patronagem) e a realeza de sangue germânico, fundida
à realeza romana, o que resultou no poder moderador moderno, tão caro a Benjamin Constant
(NICOLET, 2001, p. 119).
Os interesses ideológicos e historiográficos de François Guizot permitiram o encontro e
a colaboração de décadas com outra referência da história da França dessa geração, que foi
Augustin Thierry (1795 – 1856).
Doze anos mais novo que aquele que foi seu mestre intelectual e compartilhando as
mesmas ideias políticas e concepções sobre a história, Thierry também escrevera o essencial de
sua obra historiográfica antes de 1830, quando complicações de saúde lhe deixam paralisado e
quase cego. Isso não o impediu de publicar, em 1840, sua maior obra - Récits des temps
merovingiens. Debutando no jornalismo e na militância fervorosa da causa liberal, Thierry logo
se destacou como grande historiador, dedicado a reflexões críticas sobre a literatura existente e
sobre as histórias da Inglaterra e da França.
Thierry desenvolveu nos seus livros uma metodologia meticulosa, de grande rigor
cientifico, trabalhando diretamente com fontes primárias, e preocupado em fundar no plano
acadêmico uma nova disciplina histórica. Suas publicações constantemente recebiam novas
reedições, de acordo com os acontecimentos de sua época, evidenciando as mesmas crenças
que seu mestre Guizot, do historiador que trabalhava sobre o “fim da história francesa”. Para
ele, a escrita da história deveria ser feita inversamente, de forma que o presente iluminasse o
passado da nação (NICOLET, 2001, p. 125). Esse historiador inovou também no estilo, com
uma escrita próxima à literatura, precisa, mas enérgica e romanceada. Talvez esse fato ajude a
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compreender o imediato sucesso que os Récits tiveram e porque ele marcou tanto a
historiografia.
Nessa obra – que trata justamente da desaparição do Império romano e conquista franca
- não se constata a mesma tentativa de conciliação nacional operada por Guizot. Se há um
reconhecimento desse historiador que o período da Revolução é o termo de uma longa guerra
opondo duas raças sobre o mesmo território, ele não deixa de lembrar que ela começa com uma
conquista, com todas as cores sombrias que ela pressupunha – transferência de populações,
expropriação, morte, selvageria e escravidão dos povos submetidos (TIERRY, 1840). São essas
características que fazem de Thierry um dos grandes responsáveis por consolidar a “lenda
negra” dos francos merovíngios (SILVA, M. 2008a, p. 19). Nem mesmo os elementos positivos
aportados pelos francos, como apontados por Guizot, escapam de sua análise negativa dos
germânicos. Thierry estava muito mais próximo da visão de outro historiador daquela geração,
Benjamin Guérard, para quem o senso de liberdade germânica servia apenas para saciar sem
regras e freios suas paixões ferozes, seus apetites brutais e vontade de fazer o mal (NICOLET,
2001, p. 136).
Assim, ainda verificamos em Thierry o debate em torno da transição da Antiguidade para
a Idade Média como uma espécie de acerto de contas do país. Mas nele já existe também um
prelúdio da contaminação da Academia pelo clima de hostilidades entre a França e a Alemanha.
Ainda em 1842, Julien Marie Lehuërou publica Histoire des institutions mérovingiennes
et du gouvernement des Mérovingiens jusqu’à l’édit de 615, em que fala que em suas origens
os francos eram “povos renegados, expulsos de sua terra natal por sua barbárie e pela ferocidade
de seus costumes” (LEHUËROU, 1842, pp. 100-101 apud SILVA, M., 2008a, p. 20). A tensão
na esfera acadêmica, decorrente do forte embate político entre os dois países só irá aumentar
até a guerra Franco-prussiana de 1870, e a derrota francesa.
É junto com o nascimento da III República (1871) que surge também um novo herói
nacional – Vercingetórix - que personificaria a resistência nacional face ao invasor estrangeiro
e também a consolidação na historiografia da ideia do mito do desaparecimento do Estado e
das instituições públicas no período medieval, decorrentes da violência e barbarismo
germânico. Esse mito, não obstante ter penetrado tão profundamente os espíritos, só começaria
a ser desconstruído de fato nas últimas décadas do século XX, não sem resistência, e ainda com
algumas revivências em pleno séc. XXI.
Não podemos esquecer que, se o embate entre germanistas e romanistas foi hegemônico
desde o século XIX, até pouco mais da metade do séc. XX, houve importantes resistências a
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essas categorizações como, por exemplo, a de Fustel de Coulanges, em pleno momento de
efervescência política, da segunda metade do séc. XIX.
Numa Denis Fustel de Coulanges (1830 – 1889) fora, talvez, o maior historiador francês
da segunda metade do séc. XIX. Começou sua carreira de professor na Universidade de
Estrasburgo, entre 1860 e 1970, depois foi professor e diretor da École Normale Supérieure
(ENS) e, entre 1883 e 1888, o primeiro catedrático de História Medieval da Sorbonne. Fustel
de Coulanges é um dos grandes historiadores da Escola Metódica e suas principais obras são:
La Cité Antique, publicado em 1864 e L´Histoire des institutions politiques de l´ancienne
France, de 1988. Esse historiador monarquista e conservador, para quem as invasões não eram
fundamento e sim mais um dos elementos constituintes da nacionalidade, refletindo suas
posições políticas, não aceitava sua categorização num dos dois lados da questão romanista x
germanista.
Dessa forma, Coulanges defendia a sobrevivência do direito e instituições romanas
durante a Idade Média, ao passo que acusava os francos de deturpá-las. Para ele, os francos
eram incapazes de construírem um governo com a mesma complexidade das instituições
romanas, e não tiveram alternativa que não a de utilizar as estruturas administrativas romanas,
mas exerceram-nas através da “privatização do poder político e da violência”. Para ele, a
monarquia franca marcaria o “auge da crise da ideia de res publica, cujos primeiros sintomas
remontariam à época do Baixo Império” (SILVA, M., 2008a, p. 22).
Ainda assim, Coulanges considerava que o legado romano para as instituições da
monarquia franca era maior do que as negativas influências germânicas. Como ressalta Marcelo
Candido da Silva
[...] a constatação de Fustel de Coulanges segundo a qual a monarquia franca era
“patrimonial” e “absoluta” marcou muito mais a historiografia francesa que suas
conclusões sobre a sobrevivência das ideias e das instituições políticas romanas. Os
historiadores franceses adotaram majoritariamente essas teses de Fustel de Coulanges,
mas deixaram outras de lado. Sua afirmação de que as instituições romanas
sobreviveram à queda de Roma acabou se dissipando em numerosos trabalhos sobre
a monarquia franca que, ao longo do século XX, insistiram na tese do desaparecimento
da autoridade pública (SILVA, M., 2008a, p. 23-24).

São a essas teses, construídas sobre preconceitos que datam do humanismo, passando por
questões identitárias nacionais - em que a História foi posta a serviço de constituições de origens
e representações do inimigo (interno e externo) – a que se refere uma discussão que tomou
corpo nos anos 70 do século XX e deu origem ao conceito de Antiguidade Tardia. É sobre ela
que trataremos agora.
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1.5 O SÉCULO XX E A LIBERTAÇÃO DA HISTÓRIA DO BAIXO IMPÉRIO E IDADE
MÉDIA

Com a viragem para o séc. XX assistimos a uma renovação historiográfica, reativa ao tipo
de história que vinha sendo praticado até então - calcada numa História Positivista ou científica,
referenciada por uma documentação de arquivo, de cunho “oficial”, e muito concentrada na
História Política ou àquela que os franceses deram o nome de “événementielle” (BURKE,
1992). Embora não iniciada por ela, essa renovação dos estudos históricos ficou consagrada na
fundação da revista Annales d’histoire économique et sociale, em 1929, com o projeto que
previa romper com o monopólio da História Política, trabalhar com o alargamento da noção de
fonte e em colaboração com outros campos das Ciências Humanas, como a Economia e a
Sociologia, de forma interdisciplinar.
Sob os novos ventos, os historiadores que trabalhavam com o problema da transição da
Antiguidade para a Idade Média no início do séc. XX se concentraram inicialmente no debate
econômico, influenciados diretamente pelo impacto que tivera o Marxismo nesse debate.
Para a análise materialista em Marx, o fim do Mundo Antigo fora decorrência da mudança
do modo de produção-escravista, que não acompanhou a evolução das forças produtivas do
Império para o modo de produção feudal. Ele teria sido marcado também pela perda de
preeminência das cidades e consequente “ruralização” da sociedade6.
Um dos primeiros historiadores dedicados ao assunto que tenta responder aos novos
tempos da disciplina histórica e à teoria marxiana foi o russo radicado nos Estados Unidos
Mikhail Rostovtzeff (1870 – 1952). Em 1926 ele publica The Social and Economic History of
the Roman Empire, obra em que reafirma a oposição materialista cidade/campo, como uma das
causas da longa crise que se iniciou no séc. III e contribuiria diretamente para a queda posterior
do Império. Como aponta Sartin (2009, p. 22), a peculiaridade em Rostovtzeff está em que,
segundo esse autor, ao identificarem o problema, os imperadores do séc. IV, como Diocleciano,
responderam com medidas burocráticas e autocráticas
Os imperadores do século IV, e principalmente Diocleciano, cresceram em uma
atmosfera de violência e coerção. [...] Eles levavam seu trabalho a sério. Seu objetivo

6

Análise extraída de Formações Econômicas pré-capitalistas (MARX, 1964). Embora fosse adversário da
corrente marxista, Webber também concordava com essa leitura materialista das transformações das forças
produtivas da sociedade romana. Sua análise diferia no sentido atribuído à riqueza e à terra pela aristocracia, que
segundo esse autor significava tão somente status e prestígio (WEBER, 1994).
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era salvar o Império Romano e eles o atingiram. [...] Nunca perguntaram se valia a
pena salvar o Império Romano às custas de transformá-lo em uma vasta prisão para
milhões de pessoas (ROSTOVTZEFF, 1926 apud SARTIN, 2009, p. 22).

Fica clara no The social and Economic History a crítica ao caráter coercitivo do dirigismo
e estatismo dos imperadores tardios, e a alusão à União Soviética de sua época, crítica essa que
se tornará mais evidente ainda em artigo de 1930 – The decay of the World and Its Economic
Explanations – no qual ele se volta para a produção acadêmica daquele país
A mais popular teoria desse tipo (que explicaria o fim do mundo greco-romano),
uma teoria que teria sido criada por economistas e que tem sido aceita por alguns
historiadores, está intimamente relacionada com a filosofia marxiana da história, o
assim chamado materialismo econômico ou “determinismo” que se tornou
recentemente filosofia oficial da União Soviética. [...] o modelo é bem conhecido e
não há necessidade de repeti-lo aqui. Em minha opinião, está associado com a quase
universalmente aceita teoria do contínuo e ininterrupto progresso. Uma vez que a
Antiguidade se situa no princípio da história conhecida, ela deve ser primitiva do
começo ao fim em todos os campos da evolução humana. Economicamente, portanto,
ela nunca alcançou, de acordo com Bücher, um nível de desenvolvimento superior
àquele de economia familiar. Estaria reservado à Idade Média alcançar o ponto
seguinte – aquele da economia baseada na cidade – que por sua vez conduziria à
moderna economia nacional e ao princípio da economia mundial (ROSTOVTZEFF,
1930, p. 200).

A constatação que fazemos, é a de que as maiores críticas de Rostovtzeff à explicação do
materialismo histórico marxista se daria quanto ao evolucionismo presente naquele modelo
(não obstante suas críticas de caráter mais ideológico ao governo soviético). Ao contrário de
acreditar numa progressão do modo de produção escravista ao feudal, para o autor, a crise do
séc. III trouxe sim um regresso sem precedentes para as esferas econômica e social do Baixo
Império, abrindo um período barbárie e servidão.
Outra referência desse momento, sobre o fim do mundo antigo, é o historiador francês
Ferdinand Lot (1866- 1952), que também tenta romper com a polarização hegemônica no
território francês entre romanismo x germanismo, ao negar uma ruptura abrupta entre o fim da
Antiguidade e o início do período medieval. Em seu livro La fin du monde antique et le début
du Moyen-Age, publicado em 1927, Lot defende que a crise que levou ao fim do Império
começava no século II, com uma progressiva desmonetarização econômica, que é acompanhada
pela também progressiva barbarização dos seus quadros políticos e militares, e que no século
V é acelerada pela fragmentação do Império, resultando num regresso característico de
“economia natural” (LOT, 1991).
Com uma história que também pretendia inovar, mesclando argumentos de cunho
econômicos com outros de natureza social, Lot faz um paralelo do dualismo marxista de
oposição entre cidade e campo, com sua ideia de economia monetária versus economia natural.
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E mesmo que tentasse superar a ruptura representada naquele outro dualismo
romano/germânico, ao tratar do progressivo barbarismo da sociedade romana, ele acaba por
reforçar o caráter negativo das conquistas germânicas sobre o ocidente medieval (SARTIN,
2009, p. 24). Se a decadência romana era anterior aos bárbaros e a monarquia franca era um
sistema original que mesclava influências romanas e germânicas, mesmo assim o autor não
deixa de corroborar a posição de Coulanges, do caráter patrimonial da mesma. Embora, como
defende Marcelo Candido de Silva (2008a, p. 24), Lot tivesse preocupação em mostrar a
sobrevivência de instituições já decadentes do Baixo Império, ele acaba por evidenciar como
ainda mais como “a anarquia institucional” daquele período continuou sob os francos, que a
pioraram. Para Lot
[...] A regeneração pelos bárbaros é uma tese sedutora a priori. Mas quando
observamos nos textos a corrupção assustadora desses tempos, é impossível ver outra
coisa além de um simples tema retórico de declamação. As monarquias franca,
visigoda, ostrogoda, lombarda, são, outras tantas Bizâncio germânicas, aliança da
decrepitude e da barbárie. Tais estados, sem nenhum frescor, sem virtude purificadora,
não eram viáveis e somente podiam ter uma existência miserável. Nenhuma força vital
os animava, uma vez terminado o período guerreiro de sua constituição (LOT, 1991,
p. 433).

A verdadeira ruptura com o modelo predominante na historiografia de língua francesa
que enxerga o declínio da idade antiga como nascimento da Idade Média vem do historiador
belga Henri Pirenne (1862 – 1935). Mais próximo de uma concepção que poderíamos
classificar como romanista, esse professor da Universidade de Gante (Bélgica), ligado ao
movimento dos Annales escreve, em 1935, o seu famoso Mahomet et Charlemagne (que só
seria publicado postumamente, em 1937), livro esse que se aproxima do projeto daquela revista,
combinando uma análise econômica e social das transformações ocorridas entre o Baixo
Império e o período carolíngio.
Como lembra Werner (1998, p. 79), Pirenne foi um dos primeiros autores que ousou
mostrar que o período merovíngio era mais próximo do Mundo Romano que o carolíngio. Em
Mahomet et Charlemagne o autor defende uma continuidade do Mundo Romano sob o governo
dos reinos bárbaros, apesar dessa substituição política ocorrida no Ocidente, continuidade essa
só foi rompida com o fechamento do Mediterrâneo pela expansão árabe, a partir do séc. VIII.
Pirenne debatia diretamente com Ferdinand Lot, inclusive respondendo a esse último quanto à
questão monetária do Império. Para ele, o núcleo do mundo romano era o mar mediterrâneo,
mare nostrum, um veículo de ideias, religiões, produtos e pessoas (PIRENNE, 2001, p. 3). Esse
núcleo teria sofrido com uma crise econômica durante o séc. III, sobretudo em sua parte
ocidental, com reflexos de diminuição monetária sob Diocleciano, mas logo se recuperou, no
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séc. IV, para novamente diminuir no séc. V (se não levarmos em conta o novo núcleo político
e econômico próspero do lado oriental), mas sem nunca desaparecer por completo (PIRENNE,
2001, p. 5).
Quanto às invasões, Pirenne argumentava que elas não aconteceram abruptamente, mas
a partir de um processo secular, e que os romanos não puderam resistir a elas devido ao
enfraquecimento por problemas internos, que refletiram por sua vez, num enfraquecimento do
espírito cívico (PIRENNE, 2001, p. 6). De toda forma, os bárbaros já sofriam também um
processo secular de assimilação à romanidade, mesmo antes de adentrarem o Império, e depois
que o fizeram buscaram, sempre que possível, adotar os hábitos e costumes romanos
(PIRENNE, 2001, p. 7). Após os acontecimentos que levaram ao fim do governo imperial no
Ocidente, os chefes bárbaros substituem a administração pública romana e somente nas regiões
mais afastadas do “Grande Lago” (fronteiras) e de colonização tardia (as duas Germânias, parte
das Bélgicas, a Rétia, o Nórico e a Panônia) pode-se falar em germanização. Mas o que à
primeira vista parecia uma catástrofe, “olhando mais de perto”, afirmava o historiador belga,
seria menos dramático: o imperador continuava soberano em Constantinopla, árbitro das
querelas entre os reinos ocidentais, e subsiste a ficção “federada” e a “presença mística do
Império” (PIRENNE, 2001, pp 35 – 36).
Contra a tese de Pirenne que de imediato não foi tão bem aceita na França (assim como
na Alemanha), ainda assistimos alguns ecos de rivalidades nacionais, representadas nos
trabalhos de alguns historiadores franceses da metade do séc. XX, como reflexos da Segunda
Guerra. Em 1947, André Piganiol publicava o seu L’Empire Chrétien, em que, negando a ideia
de crise interna e lenta decadência, afirmava que o Império fora assassinado pelos bárbaros, e
se referia diretamente aos historiadores alemães daquele momento (PIGANIOL, 1947). Um ano
depois, em 1948, era a vez de Pierre Courcelle publicar Histoire Littéraire des grandes
invasions germaniques, que era dividido sugestivamente em três partes; 1) L’Invasion; 2)
L’Occupation; 3) La Libération (COURCELLE, 1948).
Vemos enfim que, trabalhos como esses seriam reminiscências de um conflito
historiográfico secular, que constatamos, iria tomar novos ares.
***
Nos últimos quarenta anos, estudos sobre o fim do Império Romano e surgimento dos
reinos romano-germânicos têm sido objeto de revisão. O fato é que pouco a pouco, o embate
entre romanistas e germanistas - sobre as consequências benéficas ou devastadoras da entrada
de povos germânicos no império a partir de 406 d.C., e que levavam a uma supervalorização da
predominância de fatores antigos (romanos) ou novos (germânicos) na constituição dos reinos
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ocidentais alto-medievais - foi dando lugar a novos estudos que, desde finais dos anos 60, já
trabalham com a ideia da permanência de valores, instituições políticas e da autoridade pública
romana nas mãos de novos atores que vão surgindo, e que teriam conseguido adaptá-los,
mantendo e transformando, ao mesmo tempo, o legado encontrado e recebido.
Essa época marca o início da caracterização desse período da História Ocidental como o
de uma Antiguidade Tardia, na qual elementos da cultura clássica não tinham desaparecidos
por completo, e nem aqueles que conhecemos como da chamada “Idade Média” estavam já
conformados. Dentre os autores que desenvolveram o conceito de Antiguidade Tardia, os dois
mais representativos são Peter Brown e o seu The World of Late Antiquity (1971) e Henri-Irénée
Marrou, com Décadence romaine ou antiquité tardive? (1977).
Determinante para esse novo quadro foram o fim dos antagonismos franco-germânicos
do contexto pós-guerra e a preeminência cada vez mais forte no enfoque europeu no estudo de
suas origens (SILVA, M., 2008a, p. 32). Assim como a influência decisiva das perspectivas
multiétnicas pós-coloniais nas Ciências Humanas (OLIVEIRA, 2007)7. Um último elemento a
apontar é a reavaliação dos estudos sobre Baixo Império, que supervalorizavam elementos de
uma crise, nascida no séc. III e que teria levado ao desmoronamento do Império (CARRIÉ e
ROUSSELLE, 1999).
Sobretudo, a partir da década de 1960, temos uma nova tomada de posição acadêmica
com a chamada revolução dos Estudos Culturais (BURKE, 1992), que possibilitou o
nascimento de categorias de análise como “mentalidades”, “representações”, e a reinserção da
esfera política na historiografia (sobre novas bases). Essa renovação propiciou também a
abertura para colaboração de outras disciplinas - como a Antropologia, a Psicologia, a
Estatística – e, também, para exploração de outras fontes de análise, com a maior participação
dos vestígios de cultura material e do exemplo do resgate operado aos documentos de natureza
literária e hagiográfica (PHILIPPART, 1998).
Para o período que nos interessa, que engloba o século V da era cristã, se a partir dessa
renovação ainda falamos em continuidade romana sob os reinos romano-germânicos, ela não
teria a ver com a antiga perspectiva romanista, mas se daria sobre novas bases, privilegiando,
sobretudo, os mecanismos de adaptação desse legado às novas realidades, e o papel da Igreja
na construção desse edifício.

7

Veremos a importância dessas perspectivas no debate entorno dos novos modelos de etnogênese, desenvolvidos,
sobretudo, pela Escola de Viena.
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Embora essa viragem nos estudos sobre Antiguidade Tardia tenha se dado, sobretudo, nos
últimos quarenta anos, alguns autores antecederam esse movimento. Ainda nos anos trinta,
Henri Pirenne defendia a tese da continuidade das instituições romanas sob o governo dos
francos e de outros reinos que se estabeleceram no Ocidente medieval. Embora essa tese
reconhecesse a preeminência das referências romanas sobre os governos bárbaros, Pirenne não
anulava os elementos de natureza germânica, como a própria vitória do Cristianismo niceno,
que se deu somente após a conversão e conquistas do rei merovíngio, Clóvis (PIRENNE, 2001).
Outro autor importante, anterior ainda à consagração dos estudos da Antiguidade Tardia
foi Santo Mazzarino e o seu La Fine del Mondo Antico, de 1959. Ele é o responsável por
consolidar a crítica em relação aos conceitos de declínio e decadência que prevaleciam na
historiografia baixo-imperial desde o renascimento e que foram consagrados por Gibbon8 em
sua obra clássica. Com já tratado por diversos autores (Mazzarino, 1991; LE GOFF, 1990;
GUARINELLO, 2003; GEARY, 2005) esses conceitos se ergueram enquanto paradigmas
explicativos da história ocidental e sobre eles se assentou uma identidade histórica europeia. A
desconstrução dessas “formas da História”, mais do que simples negação dos paradigmas
anteriores, mostram como eles não são nunca neutros9 e nos ajudam determinar com clareza
porque foram criados, e quais são seus efeitos para nossa compreensão do passado
(GUARINELLO, 2003, p. 50).
Também Henri-Irinée Marrou (1904 – 1907), que marcou a historiografia da Antiguidade
Tardia com Décadence Romaine oú Antiquite tardive?, tem no celebrado livro (que só foi

8

Reconhecendo a originalidade de Mazzarino na crítica à ideia de decadência no fim do mundo antigo, Oliveira
(2007, p. 125) salienta que esse trabalho buscava mais reabilitar o período em questão do que torná-lo um novo
período histórico. O movimento posterior teria cabido a Peter Brown com seu The World Late Antiquity.
9
Mazzarino (1991) e também Le Goff (1990) mostram que embora não houvesse o conceito acabado de declínio
e decadência durante a Antiguidade, sua percepção é verificada como topos literário durante toda a tradição
clássica (e mesmo antes dela, na Grécia e na Suméria), através de termos aproximativos como phthorá, inclinata,
exhauritur, labente (mas que não os opunham diretamente a uma ideia de progresso) e em autores tais como Tácito,
Cícero, Tito Lívio, Lucrécio e Políbio. É este último inclusive que criou a distinção entre causas internas e externas
para explicar a derrota grega para os romanos, no século II a. C. Essa mesma distinção será utilizada pelos autores
modernos, desde Montesquieu e Gibbon, para explicar a morte do Império Romano, e ela e bem exemplificada,
por exemplo, no embate que opõe historiadores como Ferdinand Lot – para quem Roma começa seu processo de
desmoronamento a partir das crises internas do séc.II – e outros como Piganiol e Courcelle – para os quais ela foi
Assassinada pelos bárbaros. Ao fim e ao cabo, as noções antigas e modernas do conceito decadência comportam
as mesmas características fundamentais de ser “um discurso que efetua uma leitura por parte dos atores sociais, da
realidade segundo um parâmetro valorativamente inferior em relação à outra realidade anterior, seja histórica ou
imaginária” (GIACOMONI, 2011). Ao adotarmos contemporaneamente o discurso produzido pelos romanos,
mesmo sem negar sua aplicabilidade material de antemão, já estamos tomando uma postura de forma alguma
neutra, a partir dos referenciais romanos em relação a um sentimento de decadência.
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publicado postumamente) o resultado de toda uma carreira. Já em 1938, esse antigo professor
da Sorbonne e um dos maiores especialistas num dos pais da Igreja, Santo Agostinho, iria
publicar o seu Saint Augustin et la fin de la culture antique. Nele já encontramos boa parte dos
elementos que iria desenvolver posteriormente, como a valorização de uma História Cultural (a
exemplo de Pirenne, também influenciado pelos Annales), e o enquadramento de Agostinho
como homem típico da transição, filho tanto da paideia e eloquentia greco-romanas, quanto da
religião da revelação e das sagradas escrituras (MARROU, 1938).
Já no livro de 1977, vemos o que seria o estudo de novas estruturas mentais, sociais e
religiosas de uma época que não seria continuação da Antiguidade Clássica, mas uma outra
Antiguidade
O período que nós estudamos é ainda muitas vezes discutido em termos puramente
negativos, que se veja quer como "a Antiguidade Tardia" ou "o início da Idade
Média"; gostaríamos de ajudar o leitor a considerar, finalmente, ela em si mesma e
por si mesma. Deixemos de lado por um momento as questões propriamente
"decadentes", resultantes no mundo ocidental das repercussões das invasões bárbaras;
é necessário que o termo "Antiguidade Tardia" finalmente receba uma conotação
positiva - como salientamos, já ocorreu para a "Idade Média" - mas podemos dizer
que a expressão realmente entrou em uso comum? Em francês (como seu equivalente
italiano ou Inglês), ela ainda mantém algo esotérico; somente em alemão, mais
plástica, ela parece ter tido uma recepção melhor com Spätantike. É necessário
finalmente admitir que a Antiguidade Tardia não é apenas o estágio final de um
desenvolvimento contínuo; é uma outra antiguidade, outra civilização, leva cuja
originalidade precisamos aprender a reconhecer e a aprender a julgar por si e não
através dos cânones de épocas anteriores (MARROU, 1977, pp. 12 -13).

E antes de nos referir a Brown, não poderíamos esquecer daquela que foi sua maior fonte
de inspiração, o trabalho monumental de A. H. Jones - The Late Roman Empire 284 – 602. A
Social, Economic and Adminstrative Survey, publicado em 1964, na Inglaterra.
Nesse trabalho, que é ainda uma das grandes referências para o período compreendido,
Jones ainda defendia a ideia de uma decadência no Ocidente, que seria resultado de uma
escassez crônica de recursos humanos, que, por sua vez, teria impossibilitado o Império de se
defender dos invasores estrangeiros. Na esfera econômica, as classes altas não passariam de
latifundiários rentistas, e as classes medias urbanas e o campesinato são esmagadas pela
desigualdade montante e aumento dos impostos. Apesar disso, esses fatores não pesaram
igualmente no Oriente, mais populoso, rico e menos desigual. Com relação à religião, Jones
defendia que seu aparecimento não teve reflexos no enfraquecimento do Império, mas a
ascensão da Igreja sim, ao desviar recursos matérias e os melhores quadros do Império (JONES,
1964).
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Embora o tema da decadência estivesse bem presente em Jones, o autor defendia,
também, que a estrutura romana continuou a funcionar sob os reinos romano-germânicos e que
a cultura latina se manteve nos círculos mais próximos às cortes desses reinos (Jones, 1964, p.
966).
Enfim, em 1971, aparece The World of Late Antiquity, do historiador de origem irlandesa,
Peter Brown (1935 -). Antigo orientando de doutorado de Arnaldo Momigliano na Universidade
de Londres, P. Brown se converteu, a exemplo de Marrou, em um dos maiores especialistas em
Santo Agostinho. Como professor passou por diversas Universidades: Oxford (1966 – 1973),
Universidade de Londres (1975-1978). Universidade da Califórnia em Berkeley (1978-1986)
e, enfim, Universidade de Princeton (1986-2011).
Nessa obra tão importante para a consolidação do conceito de Antiguidade Tardia, Brown
trata da tensão entre continuidade e mudança, representada no declínio do mundo clássico e
surgimento de uma Europa Cristã (BROWN, 1972, p. 7). No entanto, ao falar de declínio,
argumentava, na justificação dos objetivos do livro, que se referia “a mudança das definições
das fronteiras no mundo clássico depois de 200”. O declínio e queda afetavam tão somente as
estruturas políticas das províncias romanas ocidentais que continuam existindo séculos após as
invasões do séc. V, como “subcivilização romana”, deixando incólumes o centro cultural e
político do Império, que era sua parte oriental (BROWN, 1972, p. 21).
Corroborando o que foi dito em relação às influências de Jones, Peter Brown defendia
que o traço mais característico da Antiguidade Tardia foi o fosso crescente entre ricos e pobres,
contrastando com um oriente mais “igualitário”. E assim como Pirenne, afirmava que o núcleo
do que se conhecia como romanidade, vivia às margens do mediterrâneo. Assim, ele
aproveitava para desfazer o mito da ruralização, pelo fato de a população urbana, no seu auge,
representar 10% de todos os habitantes do Império.
Para o historiador irlandês, a partir dos imperadores antoninos (começando com Marco
Aurélio) o Império começa a sofrer com uma série de dificuldades políticas e econômicas que,
por fim, modificarão suas estruturas. Essas transformações são acompanhadas no plano da
cultura, por uma modificação de comportamentos. Passa-se de uma fase áurea e barroca (onde,
de fato, são compilados os conhecimentos que nos chegaram da Antiguidade Clássica), para
uma fase de retraimento, de hábitos mais privados e de interesse pelas reflexões de ordem
interior. Quando a parte Ocidental se reergue, no séc. IV, vivendo uma nova era áurea, já não
era a mesma Antiguidade que ressurgia, mas uma outra civilização e outras mentalidades que
estavam em curso de se formar.

49

Brown pretendia desfazer também o mito da tese de que com a religião cristã, o império
tinha entrado numa escalada de “superstição”. Para ele houve, sim, uma humanização da
religião, uma vez que as distancias entre os humanos e o sagrado se encurtaram com o
Cristianismo (BROWN, 1998, pp. 9-13).
Embora não tenham cunhado o termo, as obras de Peter Brown e Henri-Irinée Marrou
tiverem impacto determinante para a renovação dos estudos sobre a Antiguidade Tardia,
influenciando toda a geração historiográfica posterior. Tanto no plano teórico como no temático
encontramos uma convergência de opiniões, ressaltando somente a diferença fundamental, que
observou Grein:
A diferença consubstancial entre Peter Brown e Henri-Irinée Marrou é que, o
primeiro considera que o pano de fundo ideológico do Cristianismo, particularmente
em meados do século IV, é que será a pedra angular das transformações políticoideológicas que se processarão no Ocidente, especialmente, em relação à consolidação
das novas monarquias romano-germânicas assentadas no antigo espaço de domínio
imperial romano. Por seu turno, Marrou entende que o processo de transformação da
sociedade tardo-antiga se opera num amplo quadro geral de reflexão, com variações
que abarcam, essencialmente, os aspectos culturais, ideológicos e sociais” (GREIN,
2009, p. 5).

Seguindo essa perspectiva, vários historiadores irão aportar novas contribuições sobre o
estudo desse período. Isso num momento em que somado à explosão da História Cultural,
assistimos paulatinamente ao rebaixamento das abordagens estruturalistas e a abertura de um
novo horizonte teórico nas Ciências Humanas motivados por uma crise de paradigmas. Ela é
acompanhada pelos debates de finais dos anos 70 e início dos anos 80 que buscavam sua
superação e ensejaram novas abordagens na disciplina histórica como a Micro-História, dos
debates do chamado Linguistic Turn e do ressurgimento da Narrativa (aliada à “Nova História
Política”), libertada agora do julgo dos sistemas totalizantes e da História Événementielle.
Estimulados pelos novos tempos ventos historiográficos e em total sintonia esses novos
debates, vemos os trabalhos de Averil Cameron (1940 -) – historiadora inglesa a quem podemos
chamar de grande discípula de Brown. Duas de suas obras mais conhecidas são The Later
Roman Empire A.D. 284 – 430 e The Mediterranean World in Late Antiquity A.d. 395, ambas
publicadas em 1993. Nesses dois trabalhos a autora exemplifica todo o desenvolvimento dos
estudos sobre a Antiguidade Tardia, trazendo diversos elementos que ajudaram a caracterizar
essa nova periodização: a utilização das descobertas recentes de cultura material que
apresentam vestígios não de grandes rupturas, mas de um processo amplo de transformações na
sociedade romana desde o séc. III, que passavam por descentralização política e redução de
trocas monetárias (CAMERON, 1993a); um novo recorte geográfico privilegiando não mais
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somente o Império do Ocidente, mas focado nas relações políticas, econômicas e culturais da
bacia Mediterrânica (CAMERON, 1993b); e no enfoque da importância da parte oriental
enquanto referencial político e ideológico para os novos reinos ocidentais, mostrando como seu
viés de continuidade “se fundava numa intuição sobre os processos de normatização da
linguagem e da cultura, passando pelo Cristianismo” (CAMERON, 1994).
Sobre este último ponto, segundo Cameron (e seguindo a linha de seu mestre, Brown),
houve uma progressiva interiorização da religião, auxiliada pela vertente do neoplatonismo que
oferece uma “solução clássica” para o Cristianismo em ascensão (CAMERON, 1993a). Por
outro lado, também graças ao Cristianismo houve a preservação da Paidéia clássica – como
poderemos averiguar no capítulo 2, a partir da análise Vita Germani de Constâncio de Lyon e
das cartas de Sidônio Apolinário – verificada na formação intelectual de inúmeros padres da
igreja, e que começaria a esmorecer no Ocidente somente a partir do séc. VI, de nossa era
(CAMERON, 1993a; 1994)10.
Ainda que com perspectivas de análise nem sempre convergentes, mas unidos pelo
entendimento comum da existência de uma Antiguidade Tardia que variou mais o menos entre
os séculos III e VIII (ou mais tardia começando no sec. V para outros) participam também dessa
renovação historiográfica historiadores como Cris Wickham, Raymond Vam Dam, Ian Wood,
Michel Rouche, Claudia Rapp, M. Reydellet, R. Vam Dam, Jean Durliat, W, Goffart e W. Pohl
e Patrick Geary.
Sobre os três últimos autores mencionados, vale destacar a influência determinante que
tivera sobre eles e sobre todo o desenvolvimento dos estudos das transformações da
Antiguidade Clássica para a Tardia a chamada “Escola de Viena”. Essa escola fora responsável
pelo desenvolvimento de conceitos tão fundamentais para análise do período como os de
etnogênese e etnicidade, tendo como um de seus propositores, o historiador alemão Reinhard
Wenskus (1916 – 2002).

A autora cita como exemplo do certo “declínio” verificado pelas letras latinas no Ocidente do séc. VI, o latim
praticado por de Gregório de Tours em sua Historia Francorum, mas podemos apresentar como contraponto à
Cameron, autores anteriores à Renovatio Carolingia que fazem bom uso da retórica e eloquência Greco-romana.
Como exemplo disso, encontramos Sidônio Apolinário, no final do séc. V, Venâncio Fortunato e Cassiodoro, nos
sec. VI, Isidoro de Sevilha no séc. VII e ainda Béde, o venerável, no séc. VII. Se esses autores não podem ser
tomados como representativos do quadro geral da educação latina na pars occidentalis, de uma parte mostra que
ela não desapareceu do horizonte ideológico da região, no período compreendido. De outro lado, podemos refletir
também sobre a simplificação do latim, verificada em Gregório e em autores de hagiografias desse período,
enquanto estratégia de evangelização por parte da Igreja, na busca por se aproximar das populações rurais e
imigradas.
10
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Refutando as teses da existência de uma identidade cultural germânica originária, levada
ao extremo pela propaganda nazista, Wenskus (1961) foi o primeiro a empregar para a
Antiguidade Tardia as propostas e noções antropológicas de etnicidade, desenvolvidas nos anos
50 e 60 (SMITH, 1986). Este autor trabalhava com a ideia de formação étnica identitária a partir
de ajuntamentos de grupos diversos sob um grupo específico, que conseguira ser impor como
guardião de uma dada tradição identitária (WENSKUS, 1961). Continuando os trabalhos de
Wenskus, o historiador austríaco Herwig Wolfram vai propor o conceito de etnogênese, no qual
esses diversos grupos se identificam “etnicamente”, a partir de um processo de interação
cultural, a uma dada tradição, e recorrem a essa mesma tradição para legitimar sua
preponderância social e política sobre os demais grupos (WOLFRAM, 1990).
Em 1980, é a vez do historiador canadense Walter Goffart responder a essas proposições,
refutando a ideia de uma unidade cultural germânica, inclusive aquela defendida pela Escola de
Viena, uma vez que tal unidade estaria totalmente ligada à História Política Moderna. Para este
autor, não existia identidade germânica comum, e os grupos recém-chegados ao Império, mais
do que criarem novas estruturas sócio-políticas “bárbaras” não teriam mais que continuado as
instituições baixo-imperiais, reivindicando-se como seus herdeiros diretos (GOFFART, 1980).
Também influenciado pelos estudos da Escola de Viena, e procurando superá-la, o
historiador também austríaco Valter Pohl buscará critérios mais objetivos que os propostos por
Wenskus e Wolfram, para diferenciação de grupos étnicos bárbaros da Antiguidade Tardia, mas
não negará de todo a ideia da formação de identidades étnicas. Embora Pohl também negue a
existência de um grupo coerente e originário de germânicos, ainda assim havia um processo de
constituição de identidades étnicas, orientado por sentimentos de afinidade natural, como
ligação de sangue, religião e, sobretudo, crenças de origem comum. Com isso o autor foge das
análises estritamente utilitaristas sobre etnicidade que esvaziavam todo o seu conteúdo cultural,
e se aproxima mais de uma visão neoprimordialista, tal qual proposta por C. Geertz (GEERTZ,
1963; BECKER, 2014)
Ainda assim esse processo teria se dado dentro de um quadro de integração com o mundo
romano, quando concomitante à formação de uma identidade étnica houve também uma
interação cultural com a Romanidade, tornando o quadro bem mais complexo que o de mera
assimilação (POHL, 1997, p. 5). Para o autor, os fatores maiores das transformações
processadas durante a Antiguidade Tardia (que a fazem se distinguir da Antiguidade Clássica)
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foram a integração dos bárbaros ao mundo romano e a nova reelaboração das estruturas sociais,
a partir do séc. VI, à luz do Cristianismo, a qual ele chama de reinterpretação11.
Continuando na mesma linha, e, integrado à linha de pesquisa da European Science
Foundation, o historiador norte-americano Patrick Geary propõe a crítica de uma concepção de
etnicidade baseada na unidade entre identidade política e cultural de povos distintos e estáveis,
diferenciados por língua, religião ou costumes originários (GEARY, 2005). Para isso o autor
trabalha em duas frentes, primeiro, evidenciando como esses discursos “etnicistas” da
identificação originária de povos e nações estiveram a serviço do nacionalismo europeu do séc.
XIX – pautando assim as visões construídas pela historiografia do período, sobre o Baixo
Império e início da Idade Média - e que ressurgem mais uma vez com a crise de identidade que
vem à tona com a queda da cortina de ferro, em 1992 (GEARY, 2005, p. 12).
De outra parte, o autor busca mostrar como o recurso da construção política com base em
unidades étnicas é bem anterior a esse contexto, remontando à própria Antiguidade Clássica.
Para Geary, o processo de constituição de etnogênese dos povos germânicos teria se dado com
o contato do Império com tribos que há muito já orbitavam suas fronteiras, e a partir de critérios
de classificação romanos. Dessa forma, o mundo germânico seria a maior e mais duradoura
criação do gênio político e militar romano, uma vez que o Império atuava tanto na divisão de
grupos no interior do mundo bárbaro, quanto na conformação de entidades sócio-políticas
moldadas por ele, influenciando inclusive na percepção que esses grupos tinham de si mesmos.
Ao adentrarem o Império esses grupos eram reconhecidos etnicamente, a partir dos tratados que
seus líderes firmavam com Roma (GEARY, 2005, p. 96).
Assim sendo, Geary afirma que os etnógrafos do séc. XIX se basearam numa tradição
identificação de povos bem antiga, já consolidada na documentação utilizada por historiadores
e filólogos antigos, “sendo uma “continuação, com ferramentas mais refinadas, da tradição
etnográfica da Antiguidade Clássica” (GEARY, 2005, p. 55).
Um último ponto importante a salientar nessa evolução na historiografia do período é
aquele ligado à História Religiosa e do Episcopado, no bojo das transformações já apresentadas,
dos últimos 40 anos. Não adentrando muito o terreno que iremos explorar no capítulo 3,
apontamos mais uma vez a importância do movimento da História Cultural e nova História
Política que libertaram a historiografia do Cristianismo da perspectiva eclesiástica. Novamente

11

Essa perspectiva é próxima daquela do historiador brasileiro, Renan Frighetto, que vê na continuação de valores
e de instituições políticas clássicas na Antiguidade Tardia um processo de integração das elites bárbaras e de
interação cultural com o mundo romano que legitima o poder posterior das mesmas (FRIGHETTO, 2005).
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aqui, encontramos a contribuição decisiva de Peter Brown, com estudos seminais sobre a
questão como The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity (1981) e ainda
Power and Persuasion in Late Antiquity (1992). Estes estudos integram a perspectiva cultural
de Brown, no âmbito da análise das transformações verificadas entre a Antiguidade Clássica e
Tardia, que apontam para a cristianização da Civilização Romana.
No que concerne o papel dos bispos e sua integração e evolução na sociedade secular da
Antiguidade Tardia citamos ainda os trabalhos recentes de Raymond Vam Dam (1985, 1993),
Éric Rébillard (1998, 2003, 2014), Claire Sotinel (1998, 2005, 2011), Claudia Rapp (2005) e
Pierre Maraval (2005), que mostram um papel ascendente da figura episcopal nas cidades do
Império, desde o século IV d. C. Por fim não poderíamos de registrar os trabalhos sobre
Literatura Cristã, com destaque para o gênero hagiográfico, com as pesquisas de Anne Wagner
(2004), Guy Philippart (1977, 1998), Martin Heinzelmann (1996) Stephane Gioanni (2004) e
Monique Goullet (2011).

1.5.1 NOVOS MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA HISTORIOGRÁFICA

De fato, a ideia de uma Antiguidade Tardia entre os séculos III e VIII se estabeleceu de
tal forma na historiografia que não somente substituiu conceitos como “invasões”, “queda”,
“declínio” por outros como “mundo mediterrânico”, “migrações”, “transformações”, mas
também firmou um novo paradigma explicativo associado a uma nova forma da História
(SILVA, M., 2008a, p. 46).
Sua consolidação suscitou também um movimento contrário à postura hegemônica que
ela passou a ocupar, a ponto de alguns historiadores falarem de uma “nova ortodoxia
historiográfica” (WARD-PERKINS, 2005, p. 121). Na linha de frente da resistência à nova
periodização destacam-se os historiadores italianos Andrea Giardina e Arnaldo Marcone
(2008), e o britânico (também de origem italiana) Bryan Ward-Perkins (2005).
No clássico artigo Esplosione di Tardoantico (1999), publicado na revista Studi Storici,
A. Giardina criticava a exaltação moderna da Antiguidade Tardia e o fato dessa nova
historiografia valorizar excessivamente os aspectos positivos do período, em detrimento da
questão da queda de Roma, escanteada dos estudos recentes. Sua maior preocupação parece
residir na necessidade de retornar ao estudo das estruturas, como forma de analisarmos a fundo
a questão das transformações ocorridas no período (GIARDINA, 1999; OLIVEIRA, 2007).

54

Em 2008 foi a vez de Arnaldo Marcone, no Journal of Late Antiquity publicar A Long
Late Antiquity? Considerations on a Controvesial Periodization no qual também vai criticar e
o trabalho de Brown e de seus discípulos no estabelecimento de uma longa periodização, sem
marcos de ruptura claros. Segundo Marcone, esse viés da longa transformação favorece seu
próprio esfacelamento, a ponto de alguns historiadores, sobretudo na Alemanha, começarem a
falar de Antiguidade Tardia “Anterior” e “Posterior” (MARCONE, 2008, p. 18).
Mas foi da Inglaterra sem dúvida que vieram as críticas mais fortes à nova periodização.
Elas vieram do historiador e arqueólogo da Universidade de Oxford, Bryan Ward-Perkins,
defensor radical da grandeza da Roma Clássica, e que escreveu aquele que já é um clássico e
sucesso editorial The Fall of Rome and the End of Civilization (2005). Também acusando o viés
positivo adotado pela escola de Brown, para o historiador de origem italiana, radicado na
Inglaterra, não resta dúvidas que Roma foi assassinada, com todos os requintes de violências
pelos invasores bárbaros. Seus argumentos, baseados em alguns relatos contemporâneos e em
diversas evidências arqueológicas, fazem com que o autor veja com espanto as novas
abordagens, sobre as migrações e interações supostamente “acomodatícias” que teriam ocorrido
com a entrada deles no Império romano, a partir de 406 a. C. Nesse ponto ele se volta
diretamente contra historiador canadense Walter Goffart, a quem credita a responsabilidade
pela ideia de acomodação bárbara. De fato, Goffart afirmava que nem sempre o encontro entre
romanos e bárbaros se dera de forma violenta, e sempre que pôde Roma buscou ordená-los,
acomodando godos, burgúndios e outros estrangeiros dentro das províncias, sem perturbar a
população residente permanente ou derrubar os padrões de propriedade da terra (GOFFART,
1980).
Outra causa apontada como responsável pelo resgate dessa época sombria seria os
interesses europeus por uma nova abordagem, no momento de articulação de uma Comunidade
Europeia. Para Ward-Perkins
Na época de Gibbon e até bem pouco tempo, poucas pessoas questionavam
certezas antiquíssimas sobre o fim do mundo antigo – mormente, que um ponto alto
da realização humana, a civilização da Grécia e de Roma, foi destruído por invasões
hostis durante o séc. V (WARD-PERKINS, 2005, p. 9).

Num estilo narrativo marcante, ao mesmo tempo irônico e firme, Brian Ward-Perkins
ataca com contundência a nova historiografia que insiste em ver positivamente esse momento
crucial da passagem do Império romano para as monarquias germânicas.
Embora no espaço apropriado faremos uma análise mais aprofundada de algumas das
fontes escritas em que o autor se sustenta para reafirmar a destruição do Império pelos bárbaros,
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não podemos deixar de apontar algumas ressalvas que se levantam a partir da própria obra desse
autor.
A primeira delas se dá em relação à documentação textual primária utilizada por WardPerkins. Ela se restringe quase que totalmente a alguns testemunhos de autores do Séc. V, como
Orósio, Hidácio de Chaves, Salviano de Marselha e Sidônio Apolinário. Nesse ponto, notamos
o pouco cuidado do autor em contextualizar a obra de cada um desses autores aos seus espaços
de produção, e de não levar em conta leituras que pudessem enxergá-las enquanto mecanismos
narrativos e discursivos, que buscavam criar representações que se conjugassem com seus
interesses e objetivos. Para ficarmos somente nas duas últimas, são bem conhecidas as intenções
de Salviano em De Gubernatione Dei, de produzir discurso moralizante sobre o saque de Roma
pelos visigodos, em 410, atribuindo-o a um castigo de Deus contra os romanos que persistiam
no paganismo. Também das lamentações de Sidônio Apolinário, sobre a decadência das
instituições romanas e barbarização do Império, ao passo que, décadas após vemos o mesmo
Sidônio como personagem ativo junto à burocracia subsistente e frequentador das cortes
“bárbaras”.
Quanto às evidencias arqueológicas, vemos em The Fall of Rome um trabalho muito
consistente de levantamento de fontes, e todo o vasto conhecimento que o autor tem desse
campo. Como evidências da morte da Civilização romana, Ward-Perkins apresenta o “declínio
alarmante” entre os sécs. V e VII de artefatos cerâmicos, que implicavam em sua produção uma
alta complexidade técnica e de logística e circulação estandardizada, como vasos de cerâmica
usados no transporte de produtos alimentares e bebidas, e telhas que cobriam as construções
romanas, das quais os vestígios quase desaparecem no período pós-românico. Mas mesmo aqui,
o historiador é o primeiro a reconhecer que são especulações que não se podem confirmar, pois
a simples ausência desses artefatos poderia ser fruto meramente de escolhas culturais por
produtos mais perecíveis. Ainda assim ele se apega à conjectura quanto à perda de
complexidade técnica de objetos encontrados nos sítios pesquisados (WARD-PERKINS, 205,
pp. 121 -152).
O mesmo recurso meramente conjectural é utilizado por Brian Ward-Perkins ao fazer
inferências sobre “a necessidade da União Europeia forjar cooperação entre as outrora nações
guerreiras do continente”, uma vez que o autor não se baseia em fontes sólidas para tal. Se tal
procedimento é permitido ao historiador, faríamos o mesmo ao afirmar, com base na
nacionalidade do autor, que as desconfianças e resistência inglesa a uma cooperação maior com
o bloco Europeu não só influenciariam como pautariam as escolhas acadêmicas desse autor.
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Reconhecendo a importância das críticas de Brian Ward-Perkins e outros autores no que
diz respeito à positividade excessiva nos processos de transformação do período12, chegamos
ao ponto de chegada que gostaríamos para esse capitulo, de evidenciar nosso alinhamento à
perspectiva da nova historiografia, e de estabelecê-lo como ponto de partida e quadro geral para
análise que efetuaremos sobre a representação da autoridade episcopal na Gália romana do séc.
V, que começaremos a analisar no segundo capítulo. Antes, gostaríamos ainda de registrar
algumas contribuições essenciais, ao corte geográfico que delimitamos e ao contexto geral do
Império e da igreja.
Já nos anos 80, um dos primeiros historiadores a empreender a revisão completa da
história da Gália Romana sob novo viés da Antiguidade Tardia e da nova História política foi
K. F. Werner, que durante essa década dirigiu o Instituto Histórico Alemão de Paris. Em seus
trabalhos, Werner contesta a tese de conquista da Gália pelos francos e o “mito historiográfico”
do fim do Império romano no Ocidente, mostrando como muitas das instituições romanas
sobrevivem à queda do último imperador, em 476 (WERNER, 1996, pp. 5 – 45). Para esse
autor, o que ocorreu foi uma tomada de poder no interior do mundo romano, por chefes de
origem germânica (funcionários da hierarquia romana). O reino dos francos seria, então, fruto
da fusão de elementos de procedência diversa que deram origem a uma instituição
completamente original. Essa fusão teria prosperado, em grande medida, graças ao fator
religioso da conversão desses chefes ao Cristianismo. Essa tese nuança, assim, as disputas entre
a predominância de fatores romanos ou germânicos na constituição do Regnum Francorum e
da Europa.
Partindo das premissas de Werner, Marcelo Cândido da Silva é um dos estudiosos que
desenvolvem a tese de que Clóvis e seus filhos fundaram a dinastia merovíngia e legitimaram
seu poder em grande medida pela adoção e adaptação de símbolos e instituições romanas,
apresentando-se como legítimos sucessores do Império no Ocidente. E também que a conversão
de Clóvis ao Cristianismo niceno, por volta de 496 d.C., teria concorrido para sua legitimação.

12

Esses limites abordados pelos críticos da periodização da Antiguidade Tardia, salvo estudos menos sofisticados,
vêm sendo respeitados, ao nosso ver, pela historiografia do período. Por exemplo, é o caso de Brown, uma vez que
no início de seu célebre livro de 1971, ele deixa claro que sua análise consistia na “tensão entre rupturas e
continuidades”. Mesmo que o peso recaia sobre as continuidades, o autor não omite de forma alguma as rupturas
de ordem política que atingem o ocidente latino no séc. V. Também é o caso de Goffart (1980) para o qual a
violência dos encontros entre germânicos e romanos vinham quase sempre acompanhada de tentativas de
acomodações, de ambos os lados, mas de forma alguma negando a existência de tensões e conflitos. Inclusive
esses povos não tinham o monopólio da violência, que nas palavras de Geary, era na maioria das vezes mais
implacável por parte dos exércitos romanos (GEARY, 2002, p. 102).
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Uma vez convertido, Clóvis teria praticado uma política que associava a Igreja ao poder régio,
à imagem do imperador Constantino. A essa política Cândido dá o nome de “Realeza
Constantiniana” (SILVA, M., 2008a, 77 - 126).
Vários outros autores também concordam com o nascimento de uma realeza cristã sob os
merovíngios. Uma das correntes em que se dividem os historiadores dessa temática defende a
tese de um Cristianismo ainda incipiente sob essa dinastia, “como uma camada superficial,
mesclado de superstição”. Assim, o Cristianismo teria se consolidado como religião de Estado
somente sob os carolíngios. Outra corrente defende a tese de que o Cristianismo teria sido muito
importante no estabelecimento da dinastia merovíngia, sendo conscientemente assimilado ao
poder. Isso posto, ele já estaria consolidado sob esses reis. Trabalhos como os de Michel Roche
(1996) e J. Schmidt (1996) tratam da importância da conversão de Clóvis, pensada
estrategicamente como política de integração do reino dos francos, bem como da influência
sobre o monarca e seus sucessores da Rainha Clotilde e da santa protetora de Paris, Genoveva.
Já Bruno Dumézil, ao tratar do trabalho de conversão empreendido pela Igreja junto aos povos
germânicos, defende não somente sua responsabilidade na conversão do Reino dos francos,
como também, do nascimento de uma Europa Cristã (DUMÉZIL, 2005).
Uma vez que nos colocamos na perspectiva dessa última corrente, teria sido necessária,
a nosso ver, a formação prévia (no séc. V) de uma autoridade em torno dos bispos galo-romanos,
que justificasse tanto sua relação e influência junto aos povos germânicos que ocupam o
território quanto sua utilização pelos novos poderes que irão se constituir. Essa autoridade
episcopal poderia ser buscada, então, na forte atuação político-religiosa desses bispos no século
V, anterior, portanto, à formação desse reino e sua conversão ao Cristianismo. Ela poderia ser
buscada, também, na adesão de uma importante parte desses bispos a algumas novas ideias que
surgem sob esse contexto.
Para que esses elementos prosperassem seria necessário também instrumentos eficazes
de propaganda e dissiminação dessas ideias, autoridades e peder. È sobre o processo de sua
formulação que nos voltaremos agora.
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2 CAPITULO II - O NASCIMENTO DE UM DOCUMENTO HAGIOGRÁFICO
COMO PRODUÇÃO DE UM DISCURSO: A VIDA DE SÃO GERMANO DE
AUXERRE

Uma vez traçado o debate que conduziu a historiografia do Baixo Império até o
estabelecimento da conceitualização de Antiguidade Tardia - que teve como eixo principal a
progressiva expansão e conformação do Cristianismo como religião oficial de Estado Romano
- trabalharemos agora com alguns daqueles que foram os artífices fundamentais na construção
desse edifício que possibilitou uma simbiose dos conceitos de Romanitas e de Christianitas: os
bispos da Igreja.
A presente dissertação é um desenvolvimento das pesquisas do Grupo de Estudos “Poder,
autoridade e heresias: consolidar e demarcar o lugar do bispo na sociedade cristã tardo-antiga
e medieval”, sob coordenação da Professora Dra. Rossana Alves Baptista Pinheiros, da
Universidade Federal de São Paulo, do qual participamos entre 2012 e 2013. Nossa pesquisa
parte do pressuposto de que, a partir do séc. V d.C. começa a se delinear uma nova forma de
autoridade, exercida por um grupo específico de bispos da região da Gália, e que ela é
constituída sobre novas bases políticas e religiosas de legitimação.
Essa reflexão é constituída a partir da análise de uma fonte do período - a Vita Germani,
de Constâncio de Lyon, que nos permite constituir um quadro diferente da imagem de um
Mundo Romano em desmoronamento, causado pela passagem dos “bárbaros” à margem
esquerda do Reno. Vemos na Vita do bispo Germano um contexto de início até metade do
século V, no qual o fisco e a administração romana ainda funcionam normalmente (inclusive
com o protesto de cidadãos quanto ao seu peso, confirmando-o assim), as rotas de viagens estão
abertas aos viajantes como Germano - que corta de ponta a ponta a Gália - e em que Império
mantém sua autoridade, seja no embate ou na acomodação de seus novos habitantes, no interior
de suas fronteiras.
Para tanto, teria um peso fundamental no exercício da autoridade romana desse momento,
o papel cumprindo pela Igreja e, mais especificamente, por seus bispos. Esses atuavam tanto
no embate quanto na conversão dos povos de origem germânica, hereges e pagãos, e cumpriam
um importante papel de mediação entre eles e o Império, tanto no que diz respeito à resolução
de conflitos quanto de integração deles ao Mundo Romano. Isso fica exposto na Vita Germani
e, também, nas cartas enviadas pelo bispo de Clermont, Sidônio Apolinário, não somente ao
autor da Vita em questão, Constâncio, mas a vários bispos da região de Lyon e da Burgúndia,
nas últimas décadas desse mesmo século.
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Temos por hipótese que a formação dessa autoridade episcopal está diretamente atrelada
ao contexto de reorganização sócio-política e religiosa pela qual passa o Império Romano e
mais especificamente a Gália do século V. Percebe-se, ao longo desse século, a ocupação
gradual do território Gaulês por povos que já habitavam suas franjas, mas que foram
empurrados para seu interior por novas ondas migratórias, a partir de 406 d.C. Os chefes desses
novos grupos, que já possuíam tratados de aliança com Roma, e que de início eram responsáveis
pela defesa do império (Foederati), aos poucos foram sendo assimilados à estrutura
administrativa do Império, substituindo ou fundindo-se gradativamente à antiga elite laica
senatorial, e por fim conquistando o Império por dentro (GOFFART, 1980; GEARY, 1989;
FRIGHETTO, 2005).
Participam ativamente desse processo, segundo nossa visão, os bispos galo-romanos, não
somente na conversão e acomodação dos novos habitantes do Império, mas, também, na
constituição de novos poderes e autoridades13. Uma vez religião de Estado, a Igreja ficara
responsável pela educação e formação de novos quadros do Império e passava a se ocupar cada
vez mais de questões políticas. Em várias sedes episcopais é notável a influência crescente do
bispo na administração pública, cumprindo funções como as de defensores e juízes. Ao fim e
ao cabo, uma nova autoridade se constitui em torno deles próprios, fazendo-os sobressair como
ator de primeira ordem da Sociedade Tardo-Antiga (Brown, 1998; Lapelley, 1998; RAPP,
2005).
Mas qual seria a natureza da autoridade episcopal na cidade galo-romana?
Nossas hipóteses são que contribui fortemente para o reforço da autoridade episcopal
ainda em formação, tanto o papel de interlocutores que esses bispos cumprem em relação ao
Império Romano e aos povos germânicos que vão se conformando sobre esse território, quanto
o novo impulso dado ao Cristianismo pelo ascetismo monástico. Para o grupo de bispos que
analisamos, fundamental foi o monasticismo desenvolvido no sul da Gália e, sobretudo, no
monastério de Lérins. Dele provêm vários bispos influentes desse século, com Hilário de Arles,
Salviano de Marselha, Lupo de Troyes, Paciente de Lyon e Fausto de Riez. Suas ideias
respondiam aos novos tempos que eram - em que pese a passagem do poder e todas as tensões
e conflitos decorrentes - muito mais de acomodação que de choque. Essas ideias induziam a
tomada de posição desses bispos em relação ao mundo secular em transformação. Isso porque

13

Ressaltamos que esses bispos, em grande parte, faziam parte da antiga elite senatorial galo-romana, que se
mantém influente sob os reinos romano-germânicos.
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elas possuíam aspectos importantes, como a valorização de um plano salvífico universal, que
se colocava contra a tese de um Agostianismo estrito em relação à ideia de Graça e
Predestinação e abarcava, assim, o esforço ascético e o trabalho de conversão junto aos
“bárbaros”. Também pesavam o reforço da autoridade moral do bispo a partir desses hábitos
ascéticos, que se opunham ao fausto de palácios episcopais, no momento que a Igreja dos
mártires passa à Igreja do Christo Imperator. E por fim também o papel desempenhado pela
relação entre as mesmas práticas ascéticas e a noção hierarquia e autoridade, cara bisposmonges de Lérins, que se ligavam diretamente aos primeiros apóstolos (PINHEIRO, 2010, pp.
153 – 156).
Encontramos o forjamento de todos esses elementos em alguns documentos dessa época,
como nos escritos apologéticos de Salviano de Marselha, em poemas e cartas de Sidônio
Apolinário (algumas das quais enviadas a bispos ligados a Lérins) e, sobretudo, por ser nosso
ponto de partida, na Vida de São Germano de Auxerre, escrita pelo padre Constâncio de Lyon,
na segunda metade desse mesmo séc. V. Esse documento, de natureza hagiográfica é
determinante nessa pesquisa, uma vez que ele evidencia a construção de um discurso de poder
em torno de um grupo específico de bispos, a quem a tradição posterior deu o nome de
“semipelagianos”, e que foram muito atuantes nesse século tão importante na transição da
Antiguidade para a Idade Média.
Pela pena do padre Constâncio, identificamos em São Germano a complementaridade de
um ideal de ascetismo e de engajamento político do monge-bispo que fora defendido pelo
monastério de Lérins. Fato esse explicado pela ligação próxima que mantinham tanto Germano
quanto Constâncio, seu hagiógrafo, de figuras importantes da Gália, formadas em Lérins
(PLACI, 2007). Embora a formação do Reino dos Francos não seja o foco dessa pesquisa, nossa
hipótese inicial é de que, quando Clóvis chega ao poder no final desse século, esse processo de
formação da autoridade episcopal e de incorporação desses bispos à nova rede de poder
estabelecida já está consolidado, e o rei franco não faz mais do que se aproveitar dele. Antes de
herdarem o poder romano, foi necessário que os francos fossem integrados à Romanidade, e
para isto teria concorrido definitivamente o papel exercido pelo episcopado do século V.

Partindo do exposto, começamos este capítulo apresentando a hagiografia como
documento privilegiado de discursos de poder que se constituem na transição da Antiguidade
Clássica para a Antiguidade Tardia. Evidenciando como também as referências retóricas e
formais desse tipo de documentação trazem aspectos que apontam para duas tradições distintas,
que se encontram nesse momento. E que a possibilidade desse tipo de estudo também é fruto
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da transição operada pela Historiografia, a partir dos anos 60, com o desenvolvimento dos
Estudos Culturais e recuperação da História Política.
Após essa etapa inicial, passaremos propriamente à análise de crítica documental da fonte
principal da nossa dissertação - a Vita Germani, de Constâncio de Lyon, tratando da
constituição de seus manuscritos e estabelecimento das edições do documento.
Enfim, no final deste capítulo e no seguinte analisaremos o contexto de produção do
documento, apresentando os personagens e interesses envolvidos, e buscando reconstituir as
relações entre esses personagens, bem como as práticas retóricas que permitem determinar a
autoridade do discurso de poder produzido por essa narrativa. Essa análise será feita, sempre
que possível, procedendo-se ao cotejamento e à confrontação com outras fontes do mesmo
período, que corroborem, complementem ou neguem a narrativa da fonte principal.
Dentro dessa perspectiva se insere o uso que faremos dos Carmina e das Epistolae de
Sidônio Apolinário. Embora de caráter diferente da fonte principal dessa pesquisa, o uso desses
documentos e, sobretudo, das Epistolae permite jogar alguma luz sobre o texto hagiográfico
analisado. Uma vez que teriam sido escritos por volta da mesma época, o cotejamento desses
documentos nos propiciará se não a confirmação de dados e eventos de um no outro, ao menos
a construção de um quadro de verossimilhança entre eles, pela comparação de elementos
presentes em ambas as fontes. E els serão mais decisivos ainda no que diz respeito ao autor da
Vita Germani – Constâncio de Lyon - uma vez que as cartas de Sidônio são a única fonte de
informações diretas sobre tal personagem e partilham dos mesmos referenciais culturais que
ele.
Nossa análise valorizará o papel do contexto temporal e espacial ao qual se inserem tanto
o santo – Germano - como o do hagiógrafo – Constâncio - enquanto artífices de um mesmo
programa que, ao mesmo tempo aponta uma tradição comum e divulga um ideal, um modelo a
seguir. Tentaremos na decodificação do discurso construído por Constâncio vislumbrar a
aceitação e abrangência que teve tal programa à sua época e como ele se articula com a questão
da autoridade episcopal da Gália no séc. V.

2.1 A REABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS HAGIOGRÁFICOS E A SUPERAÇÃO DA
HISTÓRIA ECLESIÁSTICA

Para entendermos como chegamos a uma nova postura historiográfica em relação à
documentação de natureza hagiográfica, se faz necessário relacionar nossa pesquisa ao
desenvolvimento historiográfico e metodológico da pesquisa histórica sobre o período em
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questão, ocorrida nos últimos 40 anos. Tanto no que ela diz respeito à mudança de foco nas
posições que se dividiam entre ruptura (germanismo) permanência (romanismo) quanto pela
revalorização e entrecruzamento da Histórica Política com a Cultural, pela interdisciplinaridade
verificada a partir de então e pelas novas abordagens metodológicas que foram possibilitadas a
partir disso.
Gostaríamos de nos remeter exatamente ao último desses aspectos, no que toca à
renovação metodológica que acompanhou essa grande viragem historiográfica, referindo-nos
àquilo que Jörn Rüsen nos ensina sobre a modificação no trato das fontes ao longo da História.
Uma vez que mudam os critérios orientadores de sentido que motivam a escrita da História, o
historiador é levado a uma nova relação com suas fontes. Técnicas diferentes de pesquisa são
formuladas para que produzam os significados diferentes requeridos pela mudança no tempo.
Com isso abre-se a oportunidade tanto da reformulação das perguntas que fazemos às mesmas
fontes como também mobilização de outros tipos de fontes, que não eram aceitos até então
(RÜSEN, 2001). No nosso caso, isso acontece quando na utilização das fontes principais de
nossa pesquisa – que se constitui de hagiografias tardo-antigas - contestamos conceitos
anacrônicos e noções já superadas na historiografia de tratamento daquelas. Ao invés de
conduzirmos a investigação de modo a tentar extrair a verdade purificada dessas fontes - o que
nos remeteria a um modelo cientificista de história, ou a algo mais anterior ainda, que é a crítica
bolandista dos sécs. XVII e XVIII – procuramos trabalhar com uma metodologia que desvende
primeiro os interesses subjacentes a velhos modelos praticados, e que em outra ponta, ponha as
fontes com as quais trabalhamos, o máximo possível em relação com seus contextos de
produção e difusão.
Essa nova práxis historiográfica do tratamento de documentos hagiográficos só se tornou
possível dentro dos marcos da evolução verificada ao longo do século XX, e que foi
inicialmente evidenciada pelos debates estimulados pela revista Annales, seja pelas abordagens
propostas, seja pela defesa do alargamento da noção de fontes.
Antes, porém, esse tipo de fonte percorreu um longo caminho de recusa e aceitação até
superar a velha conceituação de “ciência dos conhecedores dos santos”, em busca da verdade
sobre eles.
De fato, a palavra hagiografia com o sentido tal qual conhecemos, de documentação e
estudos relativos à vida de santos é utilizada somente a partir do séc. XVIII. Grande especialista
em hagiografia, o belga Guy Philippart, nos apresenta que essa palavra aparece pela primeira
vez na Alta Idade Média como adjetivo "hagiographa", equivalente da palavra hebraica
"Ketubin", para designar a qualidade sacra dos livros bíblicos. É assim que ela é utilizada por
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S. Jerônimo no séc. V.. Já no séc. VII ela aparece com Isidoro de Sevilha, estendida aos autores
dos livros bíblicos, chamados de "hagiographi". Mas é a partir do séc. XII e XIII somente, que
assistimos a uma transformação semântica do termo. Nas obras de alguns monges do mosteiro
Chartres como as "Gesta Servatii" (1125), e as "Ars Praedicandi" de Thomas de Chobham
(aprox. 1230), vemos já o emprego de "hagiographe" como substantivo feminino para designar
obras de conteúdo santoral extra-bíblico (PHILIPPART, 1998, pp. 12-15).
Vemos essa utilização claramente exemplificada em um tratado sobre nomes de santos,
de Uguccione de Pisa (+1210), quando se entende por hagiografia, escritos relacionados aos
santos. Ainda assim, os exemplos são muito esparsos para constatarmos uma verdadeira
alteração de seu velho significado. Segundo Philippart, isso se dá somente a partir do séc. XVII,
quando Héribert Rosweyde inicia um trabalho de elaboração de um corpus de vidas dos santos.
Trabalho que será continuado pelos jesuítas da Sociedade Bolandista, que passarão a constituir
edições críticas das vidas dos santos. Esses monges - dentre os mais conhecidos, Jean Bolland
(+1665), Godefroid Henschenius (+1680) e Daniel Papebroch (+1715) – passarão a elaborar
monografias gerais sobre os santos e tudo que os concerne, e ficarão conhecidos como
"Hagiógrafos" (PHILIPPART, 1998, p. 20). É com esse sentido que a palavra aparece pela
primeira vez no Dictionaire étymolologique de la langue française de 1752, como "autor que
escreve sobre os santos".
Em decorrência do trabalho de inventário e composição de repertórios críticos dos
monges bolandistas, a hagiografia irá se constituir como uma “ciência crítica de lendas e
escritos sobre as vidas dos santos”.
O trabalho desses monges é em grande parte responsável pelas suspeições com que foram
tratados esses documentos até os nossos dias. A edição crítica feita por eles envolvia separar,
desqualificar e mesmo rejeitar uma documentação que estivesse impregnada pelo excesso de
fatos fantasiosos, maravilhosos e de interpolações que deturpassem a veracidade do relato. E
essa suspeição foi agudizada no séc. XIX, com a institucionalização da História enquanto
disciplina acadêmica, e em sua fase de profissionalização científica, quando foi dada
preferência absoluta à História Política e aos documentos de arquivo de cunho "oficial", e se
reduziu a noção de fonte histórica (BURKE, 1992, pp. 12 – 13).
Passado esse momento, temos no séc. XX um interesse crescente nesse tipo de fonte em
obras historiográficas (sobretudo com o alargamento da noção de fontes). Mas ainda que
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tenhamos estudos clássicos sobre hagiografia na primeira metade do séc. XX14, a aceitação
integral e a compreensão plena da tipicidade e do uso adequado da fonte hagiográfica
demoraram um pouco mais a acontecer, pois a crítica historiográfica continuou presa aos velhos
pressupostos metodológicos de busca da verdade nas fontes. Esse mesmo desejo de exatidão
histórica é o que encontramos até recentemente na historiografia tardo-antiga e medieval. Ele
tem sua origem naquela crítica eclesiástica do séc. XVII, é reforçado pelo esforço metódico do
séc. XIX e ainda é verificado na crítica historiográfica recente.
Outro problema por trás dessa busca de uma verdade histórica se dá pelo tipo de
comparação errônea desse tipo de fonte, com outras de origem literária, como a biografia, tanto
pelo atrelamento desta a uma noção de verdade, tal como conhecemos hoje, mas que inexistia
na Idade Antiga e Alto-Medieval, quanto pelo conteúdo de natureza distinta que os dois tipos
de fontes literárias veiculavam e que apontavam para tradições distintas.
Ao contrário do que se busca hoje, tanto para a biografia antiga, como para a hagiografia
não importava a adequação entre narração e fato. A verdade para os antigos era entendida como
“o não esquecimento” (por exemplo, em Platão) e em seus escritos os fatos eram “antes de tudo,
significantes a serviço de um discurso de verdade que constrói sua organização edificando sua
manifestação” (CERTEAU, 1982, p. 266). Mas, para o biógrafo antigo, o que estava em jogo
era a imortalização dos grandes personagens pela memória, a edificação e inserção deles em
um panteão de grandes feitos de sua civilização, ou de uma tradição narrativa que se renovava
com a circularidade do tempo. Isso muda durante a Antiguidade Tardia, em relação à narrativa
hagiográfica, embora ela tenha as mesmas fontes de inspirações formais antigas que a biografia.
A diferença se dá no fato de que, ao contrário do conteúdo da biografia, que funcionava para os
clássicos a partir de uma concepção de tempo cíclica, o tempo da hagiografia funcionava já em
termos escatológicos. Logo, o mais importante não era a imortalização de uma memória heroica
e sim o modelo exemplar daqueles que conseguiram a vitória salvífica.
O santo constituía o exemplo contundente de como vencer as tribulações dessa vida.
Guiar à salvação e não se imortalizar na História era seu objetivo (o foco estava no modelo e
não na personalidade).
Ao procedermos a esse exercício com a Vita de São Germano, evidenciamos em
Constâncio elementos de duas tradições distintas. O autor, que é reconhecido como um dos

14 Podemos citar como obras clássicas desse período os estudos de H. Delahaye como Les Légendes
Hagiographiques, de 1929 e também de René Aigrain, a exemplo de L'Hagiographie: ses sources, son méthode,
son histoire, que é de 1953.
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reitores cultivados galo-romanos, responsáveis pela educação pública de tradição latina, é
profundo conhecedor dos escritores clássicos - a ponto de se inspirar em Virgílio e em Plínio,
o Jovem, em algumas passagens da hagiografia – e tem suas fontes de inspirações formais e
retóricas no Mundo Clássico, sendo as hagiografias pautadas nos modelos de biografias escritas
por autores latinos como, Plutarco e Suetônio. Por outro lado, Constâncio é representante de
um programa político e pastoral totalmente vinculado ao contexto de transformações pelo qual
passa o Mundo Romano do século V, apontando para o ideal cristão de sociedade, que se
conforma durante a Idade Média.
O santo na hagiografia espelha o modelo maior do próprio Cristo, por isso ela não trata
dos vícios do personagem, a exemplo das biografias. Isso não quer dizer que o hagiógrafo
estaria livre para uma construção qualquer desses modelos. A hagiografia é, nas palavras de
Michel de Certeau, “um discurso das virtudes” que “articula a ordem do parecer com a ordem
do ser” ... e que “oferece uma escolha e uma organização próprias destas virtudes, utilizando
para este fim o material oferecido seja pelos fatos e pelos gestos do santo, seja pelos episódios
pertencentes ao fundo comum de uma tradição” (CETEAU, 1982, p .274). Esses relatos
deveriam estar em harmonia com a tradição de uma dada comunidade e era confrontado por um
público que poderia nem sempre ser tão receptivo a ele. O fato de a hagiografia contradizer uma
verossimilhança da realidade poderia causar o descrédito, ou pior ainda, a profanação daquele
santo (PHILIPPART, 1998, p. 38). Por isso havia um controle de seu conteúdo mesmo por parte
da Igreja (CERTEAU, 1982, p. 271). E mesmo que esse controle institucional não fosse tão
forte, sempre havia a possibilidade de confrontação com outras fontes de difusão orais e
escritas, inclusive não cristãs. Confrontação essa que é determinante ainda hoje para o trabalho
dos historiadores sobre essas fontes.
Assim, se formos definir a hagiografia a partir disso, diríamos que ela é gênero literário
que privilegia atores do sagrado e visa sua edificação e exemplaridade, para isso articulando o
extraordinário e o real. Ela se aproxima mais ou menos do extraordinário, do fantasioso, do
milagre, enquanto estes servem de signos do poder de Deus na História. Nesse sentido a
hagiografia seria, nas palavras de Certeau, a cristalização literária das percepções coletivas de
uma dada tradição a qual se inserem santo e hagiógrafo, mas a partir de uma estrutura que
valoriza não “tudo o que se passou, mas o que é exemplar” (CERTEAU, 1982, p. 267).
Essa nova definição só é verificada, novamente, com a renovação dos Estudos Culturais,
da qual já falamos repetidas vezes, quando a hagiografia ultrapassou o conceito de ciência dos
conhecedores dos santos para ocupar o de corpus literário. Tal evolução significou, segundo
Guy Philippart, o início da emancipação tanto da hagiografia quanto do hagiógrafo da História
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do santo ou do culto, “para que fossem tratados eles mesmos enquanto objetos de história
específicos” (PHILIPPART, 1998, p. 28).
Ela deu origem também a um novo interesse não somente de historiadores, como de
antropólogos e sociólogos, pelos estudos das representações mentais e culturais da “Sociedade
Medieval encantada dos santos”. Tal possibilidade de estudo se abre quando esse tipo de
documento passa a ser caracterizado por um objeto literário e de um discurso hagiográfico que
se insere na vida um grupo ou sociedade. O hagiógrafo é quase sempre representante de um
programa, de um ideal pastoral, dogmático ou político e sobretudo de um corpo eclesiástico que
vive dessas representações de sagrado (CERTEAU, 1982, p. 275; BROWN, 1984). Cabe ao
pesquisador perscrutar esse discurso ao máximo, buscando chegar ao nível das representações
culturais que alimentam a criação hagiográfica.

2.2 OS MANUSCRITOS E EDIÇÕES DA VITA GERMANI DE CONSTÂNCIO DE LYON
A Vita Germani15, como é conhecida, fora escrita pelo padre Constâncio de Lyon, ao que
tudo indica, no último quarto do século V, sendo uma obra produzida em prosa e de caráter
hagiográfico, e que narra a vida do bispo Germano de Auxerre, que vivera durante a primeira
metade desse mesmo século. Ela se insere dentro das transformações verificadas pelo gênero
hagiográfico, entre os séculos IV e V, em que assistimos concomitantemente ao declínio das
narrativas de paixões de mártires a ascensão de um novo tipo narrativo - as Vidas de santos –
inspirado nas biografias latinas, e dedicadas à nova força em ascensão da Antiguidade Tardia –
os santos intercessores.
A datação aproximada da composição de 480 d. C. deve-se a evidências históricas, dentre
as quais, as datas de duração dos episcopados e da morte dos bispos envolvidos na constituição
da Vita – Paciente de Lyon, seu encomendador, Censório de Auxerre, que é apresentado em
uma das duas dedicatórias de Constâncio, como instigador da divulgação do episcopado de seu
maior antecessor naquela sede e também Sidônio Apolinário, que era próximo de Constâncio e
provavelmente chegou a conhecer essa obra.

15

Ao longo de toda essa dissertação utilizaremos a edição bilíngue de René Borius (1965). A fim de simplificar a
referenciação à obra utilizaremos o designitativo VG, acompanhado do número do capítulo e do parágrafo
correspondente.
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A partir das indicações do Gesta episcoporum autissiodorensium16 (BARDY, 1950, p.
96) temos que Censório foi consagrado bispo de Auxerre por volta de 480 d.C., logo, a Vita
Germani deveria ser posterior a essa data17. Mas não posterior à morte de seu encomendador,
Paciente, que os vestígios históricos apontam para entre 483 e 494, provavelmente pouco antes
da morte de Sidônio, por volta de 488 (DUCHESNE, 1910; COVILLE, 1928). Além disso, o
contexto de discussões teológicas em que vão estar envolvidos esses personagens ajuda a
entender a encomenda e publicação da obra na data aceita pela historiografia.
Na Vita Germani, Constâncio demonstra a grande influência que sofrera da Vita Martini,
de Sulpício Severo, e da Vita Ambrosii, de Paulino de Milão, pelo paralelismo e topoi comuns,
que partilha com essas importantes obras do século V, em muitas passagens. Constatamos, por
exemplo, o mesmo modelo de represesentação do bispo, chefe da comunidade cristã, homem
de ação engajada contra heresias e próximo ao poder político (SOISSON, 2011, p. 55). As três
vitae começam se remetendo às regras básicas do gênero, que são: o objetivo de edificação do
santo hagiografado e a exemplaridade oferecida aos seus leitores, a brevidade da narrativa,
relacionada à sua função pedagógica e evangelizadora e a humilitas dos hagiógrafos em tal
empreitada (VM, I e epist. Ad Desider; VA, I; VG, prefatio). Para atingir o objetivo proposto, o
maravilhoso assume papel determinante, formando toda uma tipologia de milagres que
respondia à códigos precisos de sentidos, apropriados e readaptados de autor a autor. Exemplo
disso, são elementos comuns e mesmo paralelos bem próximos que denotam imitação,
sobretudo, com a Vita Martini, de Sulpício Severo, como nas cenas de expulsão de demônios
(VM, XVII; VG, II), representando a guerra do espírito santo e, sobretudo, da trindade face às
heresias ariana ou pelagiana; também a cura dos cegos (VM, XX; VG, III), como sinal de
conversão; a ressureição (VM, VII; VG, VII), em referência à cena de Cristo com Lázaro e a
vitória da fé em relação à morte; e ainda a cura de mudos (VM, dial. III; VG, VI), como vitória
do Cristianismo, religião do verbo incarnado.

16

Essa obra começou a ser escrita no século IX (875) pelos cônegos da Catedral de Auxerre, Alagus e Rainogala,
auxiliados pelo monge beneditino Heiric, da Abadia de Saint Germain, na mesma cidade. Os Gestas teve inspiração
do Liber Pontificalis e narra o pontificado de todos os bispos de Auxerre de forma continuada, até o século XII. A
última edição dessa obra é a Les Gestes des évêques d’Auxerre, t. I, sob a dir. de Michel Sot, texto editado por Guy
Lobrichon com a colaboração de Monique Goullet (2002).
17
O problema na datação estabelecida pelo Gesta episcoporum é a carta de Sidônio Apolinário a esse bispo, datada
de 475 (Epist., IV, 10) recomendando um diácono de Clermont, o que faz recuar o início do episcopado de Censório
para entre 470 e 475 (BARDY, 1950, p. 96).
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Com a obra de Paulino, os maiores paralelismos encontrados na Vita Germani, estão
relacionados com a carreira civil de Germano, anterior ao episcopado, e ao modelo episcopal
desenhado para ambos.
Embora descreva uma trajetória completamente normal para um jovem membro da
aristocracia galo-romana do período final do Império do Ocidente, fica clara a inspiração e
mesmo a transposição de alguns elementos da Vita Ambrosii para aquela composta por
Constâncio. Assim como Ambrósio, Germano é apresentado como filho da aristocracia
parentibus splendidissimis, e quando jovem segue o cursus honorum do Império, estudando
primeiro as artes liberais – gramatica, retórica –, provavelmente em Autun ou Lyon
(GAUDAMET, 1950, p. 114) e depois as jurídicas, em Roma, onde forma-se como advogado.
Após seus estudos, serve nessa função de advogado junto à prefeitura do Pretório (Constâncio
não precisa qual, mas o desenvolvimento da Vita leva a crer que seria o de Arles) a enfim acede
a altas funções administrativas do Império como ducatus culmen et regimen per prouincias.
Toda essa trajetória é quase idêntica à descrita de Ambrósio, para o período anterior à sua
sagração como bispo de Milão (para ver a comparação VA, XIV, 28; VG, I, 1), a ponto de trazer
alguns problemas para a aceitação de verossimilhança desta parte da narrativa na Vita Germani.
Se, como dissemos, a descrição de ambos está de acordo com o rumo de tomado por um jovem
aristocrata romano da época, o paralelismo é tamanho que Constâncio descreve com
praticamente as mesmas palavras que Paulino, o auge da carreira civil de Germano. Paulino diz
que “post haec consularitatits suscepit insignia, ut regeret Liguriam Aemliamque prouincias”.
O autor se referia à nomeação de Ambrósio para o governo das províncias Ligúria-Emília, que
foram unidas numa mesma administração, no séc. IV. Ao também falar do posto máximo
alcançado por Germano na administração romana, Constâncio diz que “res publica ad honorum
praesumpsit insígnia, ducatus culmen et regimen per prouincias conferendo”. Dois problemas
se põem a partir disso: o fato de não haver nessa época na Gália duas províncias unidas sob a
mesma administração (Constâncio menciona prouincias, no plural), e também a
impossibilidade desde as reformas de Diocleciano de um mesmo funcionário ocupar
concomitantemente as funções militares, de um duque, e administrativas, de um governador.
Sem entrarmos ainda em detalhes quanto ao último ponto, constatamos que Constâncio
quis conscientemente dar pouca atenção ao período anterior ao episcopado de Germano e não
deixou mais que um parágrafo para a narração de toda a parte de sua vida que vai do nascimento
até a sagração ao sacerdócio. Uma possibilidade aventada é que devido à pouca informação que
dispunha dessa fase da vida do santo, Constâncio achou conveniente pegar de empréstimo essa
passagem da Vita Ambrosii, uma vez que Germano teria vindo do mesmo meio social e seguido

69

os mesmos passos na hierarquia romana que o bispo de Milão. Ao fazê-lo, Constâncio optou
por ser mais genérico, explicando assim o uso do plural ao mencionar o ducatus culmen et
regimen per prouincias (BORIUS, 1965, p. 35). Assim, ele fugiria do paralelismo mais radical
com Paulino.
As obras hagiográficas de Paulino e Constâncio descrevem um tipo de bispo santo e
engajado na defesa de suas cidades, tanto nas questões espirituais, no estabelecimento de uma
ortodoxia cristã, quanto nas questões seculares, relacionando-se diretamente com os poderes
locais e centrais do Império. Se a Vita Martini inaugura um novo modelo de santidade no
Ocidente, tendo a figura do monge-bispo, as Vitae Ambrosii e Germani testemunham o
forjamento de uma nova autoridade nas pessoas desses bispos, enquanto pais espirituais e
defensores ciuitatis.
Uma diferença ressaltada por autores Bardy (1950, p. 106), Miele (1996, p. 146) e Soisson
(2011, p. 57) é a escrita mais atemporal praticada por Constâncio, em relação a seus
predecessores, Sulpício e Paulino. A Vita Germani segue um estilo de narrativa sem marcas
cronológicas claras, e mais próxima do modelo dos evangelistas. Assim, formas de transição
temporal recorrentemente são imprecisas: tunc; deide; tum; illo tempore; quodam tempore;
quadam vice; in eodem tempore; post aliquot dies; post dies aliquos; assim como nos
evangelhos e, a exemplo da narração da vida de Jesus, as marcas temporais da narrativa são
dadas em função dos deslocamentos de Germano, pela Gália, Grã-Bretanha e Itália, durante os
cerca de 30 anos de seu episcopado (SOISSON, 2011, p. 57). E. contrariamente a Sulpício e
Paulino, Constâncio não tem a mesma pretensão “histórico-biográfica” de um historiador, e não
cita suas fontes e testemunhas. Ainda assim, não há nesse autor um abandono do compromisso
com a “veracidade” de seu relato, o que ele deixa evidente, a exemplo de Sulpício e Paulino,
em algumas passagens da Vita. Como contrapartida do autor, é possível ver na Vita Germani
uma presença de nomes próprios, superior à da maioria das vitae do período. A partir dela,
temos informações das relações de Germano com personagens históricos de existência
comprovada, como Amator, seu predecessor no episcopado de Auxerre, Auxiliaris, prefeito do
Pretorado das Gálias em Arles, o bispo Hilário de Arles, Eocharirius, rei dos alanos, Tibatto,
chefe dos bagaudas da Armórica, bem como os imperadores Galla-Placídia e Valentiano III.
Respeitando o estilo próprio ao gênero hagiográfico, que se conforma no séc. V.,
Constâncio abre mão do relato mais circunstanciado e privilegia os aspectos mais edificantes
do santo, operando uma monumentalização deles, a partir dos elementos maravilhosos cedidos
pela tradição. Ao invés de reduzir sua credibilidade, os milagres atribuídos ao santo eram
indissociáveis de sua santidade, e era através deles que Deus punha em relevo suas virtudes
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(BARDY, 1950, p. 107). Os milagres eram chave para garantir prestígio posterior do
hagiografado e estavam em relação direta com os fatos históricos narrados.
Cruzando esses elementos, com outros da tradição clássica inerentes à História e à
Biografia, à exemplo das virtudes apresentadas pelos hagiógrafos Sulpício, Paulino e
Constâncio de humilitas, modestia e sobretudo da paideia romana, temos o testemunho de como
elementos tardo-antigos cristãos tinham adaptado a retórica e tradição clássica aos seus
propósitos pastorais (MIELE, 1996, p. 147).
Assim como se inspirou nas vitae Martini e Ambrosii, a Vita Germani foi muito difundida
e serviu de inspiração, a vários hagiógrafos dos séculos seguintes, na Gália, Espanha, Itália, e
na Bretanha, sendo que os manuscritos originais mais antigos que conhecemos hoje datam do
século VIII. Encontramos, por exemplo, uma primeira referência a essa obra fora de Lyon e
Auxerre na Vita Epiphanii, escrita por Enódio de Pávia, no início do séc. VI. Nela o autor usa
de empréstimo diversas passagens do texto de Constâncio. Da mesma forma procede algumas
décadas mais tarde Venâncio Fortunato, em sua Vita Radegundis, e no séc. VII, Étienne, o
africano, que é recomendado por Anauquério de Auxerre a escrever uma vita18 sobre o
antecessor de Germano no episcopado de Auxerre, Amator, utilizando como exemplo o trabalho
de Constâncio. Étienne também é autor de uma vita em versos dedicada à Germano, hoje
desaparecida (LAPRAT, 1950, p. 152). No séc. VII, também Isidoro de Sevilha menciona a
Vita Germani, e elogia a qualidade exemplar de Constâncio, na mesma época em que vemos
Bráulio de Zaragoza recomendando sua leitura à Frutuoso de Braga. Já no séc. VIII é a vez de
Béde, o venerável, escrever uma notícia biográfica sobre São Germano em sua História
Eclesiástica, utilizando capítulos inteiros daquele documento.
Um complicador é o aparecimento, no século IX, de uma nova versão, de autor
desconhecido que vai ser usada como versão original e base para novos manuscritos, que
continuam a ser escritos até ao menos o século XV e também em edições modernas do
documento. Identificada e denominada de Vita Secunda no séc. XIX, por Bruno Krush, essa
nova versão foi a utilizada, ainda no séc. IX, por Heiric de Auxerre, para uma nova Vita

18

Étienne não somente utiliza a vita Germani de Constâncio como acrescenta muitas passagens a essa obra. Ao
descrever os momentos finais do episcopado de Amator, o autor imagina toda uma carreira civil ao jovem
Germano, precisando inclusive o título de governador de Auxerre ao personagem. Esse autor fala dos hábitos
pagãos de Germano, a exemplo dos troféus que Germano trazia consigo na volta de suas caçadas. E também do
pedido de permissão que Amator faz a um certo Julius reipublicae rector ac gubernator Galliae, que residia em
Autun, para tonsurar e ordenar Germano. Essa parte da história de Germano irá compor o famoso manuscrito do
séc. IX, que por sua vez será a base para a edição dos Acta Sactorum Iulii.
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Germani em verso oferecida a Carlos, o Calvo, e também para a composição dos Gesta
episcoporum Autissiodorensium. Ela compõe uma versão aumentada da Vita Prima (fonte
original, segundo Krush) com empréstimos, dos quais alguns são identificados como
provenientes das Vita Genovefae (séc. VI), Revelatio Corcodomi (séc. VII) e, sobretudo, da
Vita Amatoris, em que Étienne, O africano descreve carreira civil de Germano, anterior ao
episcopado19.
O primeiro trabalho de edição desse documento é o de Boninus Mombritius, em 1480, e
desde então vários especialistas se debruçaram sobre seus manuscritos. Segundo René Borius
(1965, p. 50) o trabalho de Mombritius, no sec. XV, apesar de parecer fiel no conjunto ao texto
original, peca por grande número de erros e omissões. Tentando corrigir os erros da primeira,
Laurent Sirius empreende uma nova versão, em 1573, mais longa que a de Mombritius e
composta de toda sorte de compilações. Ainda assim essa é a edição que será reconhecida como
a mais próxima do original pelos monges bolandistas Lenain de Tillemont nas Memórias para
servir à História Eclesiástica dos Seis Primeiros Séculos, de 1693 (primeiro tomo) e Peter Van
Der Bosch que, ao publicar sua Acta Sanctorum Iulii, em 1731, vai considerar o manuscrito da
vita secunda como a fonte original para a edição que produziu da Vita Germani, naquele
compêndio (LAPRAT, 1950, p. 171).
Já no século XIX, C. Narbey revisa os trabalhos precedentes, apresentando um estudo
crítico sobre a Vita (1884). Mas para Borius, se o trabalho dos especialistas precedentes pecou
pelo exagero, o de Narbey pecava por ser muito abreviado, e fundado sobre somente três
manuscritos incompletos (dentre os quais o mais antigo, do séc. VIII).
É somente com a edição Monumenta de 1889, de Bruno Krush, e depois com seu
discípulo Wilhelm Levison que se realizam trabalhos profundos de estabelecimento do texto
original e que se põe em evidência a questão das interpolações dos manuscritos nas edições
precedentes. Bruno Krush vai produzir a edição do MGH, de 1899, a partir da descoberta em
Londres, de um Manuscrito do Sec. XIII, que o famoso editor julga ser o do texto primitivo.

No famoso Colóquio realizado em Auxerre, 1948 – Saint Germain d’Auxerre et son temps - em comemoração
à efeméride de 1500 anos da morte de São Germano, R. Laprat apresentou a comunicação La carrière cléricale de
Saint Germain, em que distingue a proveniência do que há da vida anterior ao episcopado de Germano nas duas
versões da vita, e confrontar a validade das informações transmitidas por elas. Além dos empréstimos
mencionados por esse autor, não podemos esquecer aqueles que o próprio autor da Vita Germani (Constâncio) fez
das Vitae Martini e Ambrosii, como mencionamos.
19
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Partindo do trabalho de seu mestre, Wilhelm Levison publica um primeiro artigo em
1903, tratando das interpolações dos manuscritos da Vita Germani, e em 1920 publica uma
nova versão da Vita, acompanhada de estudo crítico, tido como sua obra magistral.
Nela, Levison identifica duas famílias principais de manuscritos diretos e indiretos, nos
quais ele estabeleceu e utilizou para sua edição, sendo 21 manuscritos do que denominou de
Família A e mais 19 da Família B. Mas o autor não deixa de registrar ao menos setenta outros
manuscritos interpolados em outras obras hagiográficas.
Já em 1963, René Borius apresenta como sua tese de doutorado (orientada por Jacques
Fontaine) uma nova edição, acompanhada de tradução20 e de estudos literário e histórico. Essa
edição é publicada pela coleção Sources Chrétiennes, em 1965, e é a que utilizamos em nossa
dissertação. Para sua constituição, Borius estabeleceu 15 dos manuscritos mais antigos do séc.
VIII ao XI, utilizando diretamente para sua edição 7 deles, pertencentes à família A, e mais
aquele descoberto por Krush, do século XIII, que traz uma série de problemas, mas é de grande
importância por ser a único completo. Os restantes, Borius reservou para o cotejamento, em
caso de lacunas ou dúvidas na composição, sobretudo pelo fato de muitos desses manuscritos
indicarem uma familiaridade de proveniência com os manuscritos selecionados para a edição.
Os 8 documentos principais são:
Turicensis (T) – Documento da Biblioteca da Cidade de Zurique (c.10.i.), do séc. X e
proveniente do Monastério de Saint Gall, e único que comporta capitulação e também
apontando como o mais importante da coleção, por Borius;
Vindobonensis (V) – Documento da Staatliche Bibliothek de Viena (n. 420), do séc. IX,
proveniente do chapitre de Salzbourg, e que indica parentesco com o Turicensis;
Carnotensis (C) – Encontrado na Biblioteca Municipal de Chartres (n. 516), também do
séc. IX, com fólios desprendidos e rasgados na parte de baixo. Borius defende que é originário
muito provavelmente do Scriptorium Episcopal da Catedral de Chartres;
Parisiensis (P) – Manuscrito da Biblioteca Nacional (2178), do séc. XI, proveniente do
Monastérios de Silos, na Espanha;
Londinensis (L) – Britsh Museum (n. 17357), famoso manuscrito descoberto por Krush,
que data do séc. XIII e para Borius, muito provavelmente, originário do Monastério de Silos.
Esse manuscrito é o mais completo da coleção, embora o copista que o trabalhou (e deixou seu

20

Outras traduções apontadas do documento são a de A. Gouilloud, Vie de Sainl Germain par le prêtre Constance
de Lyon, Lyon, de 1874, traduzida dos Acta Sanctorum e a de G. Giraud. L'illustre Saint Germain, cinquiême
évêque d'Auxerre, de 1936, que também segue a versão dos bolandistas, mas saltando algumas passagens.
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nome gravado no último fólio da Vita, Fernandus) tenha tomados várias liberdades com o texto.
Borius defende também um parentesco entre ele e os manuscritos carnotensis (C) e Parisiensis
(P);
Reginensis (R) – Biblioteca Vaticana, Reginensis Latinus, 140. Junto com as obras de
Cassiano, alguns fólios apresentam fragmentos da Vita Germani.

Datada do séc. IX, e

proveniente pelas indicações de Borius, de Saint Benoît-de-Fleury-sur-Loire. Segundo esse
autor, a ligação que esse codex possui com os manuscritos L e P faz crer que, muito
provavelmente tenha sido ele o modelo para os scriptoria das abadias espanholas, utilizando
para isso o famoso caminho de trocas culturais estudado por Jacques Fontaine, que ligava
Sevilha, Toledo, Arles, Lyon e daí todo o vale do Reno (BORIUS, 1965, p. 54);
Parisiensis (M) – Também da biblioteca Nacional (lat. 17002), proveniente da Abadia
de Mossaic, no séc. X. Borius o liga a C L P R, conformando duas famílias: um ramo francês,
com R, M e C, e outro espanhol com P e L;
Parisiensis (G) – manuscrito da Biblioteca Nacional (lat. 12598), proveniente de da
abadia de Saint-Germain-des-Prés. É o manuscrito mais antigo preservado da Vita Germani, do
séc. VIII. Esse documento passou por Corbeil antes de chegar a Saint-Germain, e embora
corresponda ao manuscrito L em muitos pontos, encontra-se muito deformado, com erros
grosseiros de transcrição.
Três pontos que chamam atenção na abordagem dos manuscritos do documento em
questão são: primeiro, a intensa circulação que sofreu a Vita Germani nos séculos posteriores
ao séc. V, referendada pelos mais de cem manuscritos entre diretos, indiretos e interpolações;
em segundo lugar, a forte circulação que teve na Espanha, testemunhada por Isidoro de Sevilha,
e Bráulio de Zaragoza e pela proveniência de vários de seus manuscritos mais antigos; e, em
terceiro lugar, a fraca circulação que teve na Itália (não obstante o testemunho do séc. VI, de
Enódio de Pávia) e, sobretudo, na Inglaterra, uma vez que foi pelo trabalho de evangelização
naquela ilha que ficou consagrado pela tradição o bispo Germano, em seu enfrentamento contra
os hereges pelagianos. Isso, mesmo com o fato de Béde ter testemunhado a circulação dela
nesse território, ao tê-la utilizado no séc. VIII, sem maiores desdobramentos.
René Borius justifica uma nova edição da Vita Germani, primeiramente pelo interesse
histórico que o documento desperta, tanto sobre as figuras de Germano e de seu biógrafo,
Constâncio, quanto sobre o contexto político e religioso da Gália Romana do séc. V. Em
segundo lugar, esse trabalho faz uma revisão daquele efetuado por Levison em 1920, o qual
além de não comportar tradução, optou sempre por simplificar o latim de Constâncio, além de
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ter utilizado acrônimos muito confusos ao longo do trabalho. Para isso Borius tratou de
simplificá-los, e de constituir um stema mais claro para os manuscritos. (BORIUS, 1965, p. 57)
Partindo disso, ele decidiu trabalhar somente com a família A dos manuscritos levantados
por Levison. Outra diferença é o fato de apesar dos manuscritos não comportarem um sistema
de capítulos (à exceção do manuscrito T), Levison os rearranjou em 46 deles. Já Borius, enxerga
o escrito de Constâncio bem delimitado, em 8 grandes blocos, os quais ele transformou em
capítulos.
Esse editor defende o alto valor literário da obra, de escrita sóbria, mas refinada, acusando
Levison de ter optado sempre pelo termo mais bárbaro, no caso de dúvida quanto à tradução
latina. Para ele nada justifica a escolha, em se tratando, sobretudo, de um autor que serviu de
revisor dos textos e cartas publicadas por Sidônio Apolinário, que chamava Constâncio de
mestre.
Ainda segundo Borius (p. 9), a obra de Constâncio é bem delimitada tematicamente e
mesmo não trazendo datas explicitamente, os eventos narrados são bem organizados
cronologicamente, se postos à comprovação. E mesmo com a recorrência aos topoi e aos
paralelismos evidentes com as Vita Martini e Vita Ambrosii, Constâncio dá provas de grande
originalidade, nunca sendo servil à essas referências.
Todos esses elementos fariam a Vita Germani se destacar da maioria das vidas de santos
desse período, justificando assim sua importância.
Gostaríamos de registrar ainda a existência de outros importantes trabalhos que
exploraram esse documento hagiográfico, que não poderíamos deixar de citar.
Ainda no século XIX temos um trabalho de L. Duru sobre a igreja de Auxerre
Blibliotèque Historique de l’Yonne (1850) em que reproduz a edição feita por Surius, no séc.
XVI.
Um ano após o artigo de Wilhelm Levison que trata da interpolação da vita Germani, S.
Baring-Goud publica uma edição The life of St. Germanus (1904) composta à partir de um só
manuscrito e ignorando completamente o artigo de Levison.
Já em 1948, na efeméride dos 1500 anos da morte de São Germano, é organizado em
Auxerre, o grande colóquio intitulado Saint Germain d'Auxerre et son temps: communications
présentées au congrês commémoratif du XVe centenaire de Ia mort de Saint Germain
d’Auxxerre, sob a direção de Gabriel Le Bras, publicado em 1950, em colaboração com a
Société des Sciences Historiques e Naturelles de l”Yonne e a Association Bourguignone des
Sociétés Savantes. Desse colóquio (realizado dentro do XIXº congresso da citada associação)
participaram importantes historiadores que abordaram desde a questão dos manuscritos, as
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biografias de Constâncio e Germano, até a organização da igreja de Auxerre e da Gália, no séc.
V. Destacamos do conjunto de comunicações as contribuições de Le Bras (Introd.), J. Zeiller
(pp. 1-13), C. Louis (pp. 39-88), C. Bardy (pp. 89-108), R.P. Gaffier (pp. 109-110), J. Gaudamet
(pp. 111-118), A. Piganiol (pp. 119-133), C. Plinval (pp. 135-149) e M. Laprat (pp. 151-179).
Tivemos ainda contribuições importante de P. Grojean em artigos diversos publicados
nos Analecta Bollandiana, como Notes chronologiques sur le séjour de Patrice en Gaule (1945)
e La seconde voyage de Saint Germain en Bretagne (de 1957).
Também em 1955, foi a vez de N. K. Chadwick dedicar um capítulo inteiro a Germano e
ao seu hagiógrafo, em Poetry and Letters in earlu christian Gaul (pp. 240 – 274). Assim como
E. Griffe em artigo dedicado a Vita Germani (1965) e no Clássico La Gaule chrétienne à
l’époque Romaine II: L’Église des gaules au Ve siècle (1966, pp. 231-240).
Mais recentemente vimos a aparição do livro Saint Germain of Auxerre and the End of
Roman Britain (1984) de E. A. Thompson, em que o historiador irlandês tenta resolver as
questões relacionadas à viagem de Germano à Bretanha, e sobre a datação exata de sua morte.
E, 1996 foi a vez de Maurizio Miele produzir a monografia La Vita Germani di Constanzo di
Lione: Realtà Storica e Prospettive Storiografiche nella Gállia del Quinto Secolo, puclicado na
Atti Della Accademia Nazionale de Lincei, na qual faz todo um balanço historiográfico sobre
a composição e dá um enfoque especial à pessoa do encomendador da hagiografia, o bispo
Paciente de Lyon, articulando sua produção a todo o contexto vivido por esse personagem.
Por fim, temos o artigo La Vita Germani, projét de résistence chrétienne (2007), de
Mauro Placi, da Universidade de Neuchâtel, enfocando o papel de resistência, tanto de Germano
quanto de seu hagiógrafo frente às heresias pelagiana e ariana. E também uma biografia escrita
pelo historiador e ex-prefeito de Auxerre, Jean-Pierre Soisson, com o título de Saint Germain
d’Auxerre, publicada em 2011.

2.3 O PADRE CONSTÂNCIO DE LYON

Sobre o autor do documento hagiográfico que vimos tratando até aqui -Constâncio de
Lyon - pouco é conhecido, e o que temos é proveniente de indicações indiretas que são feitas
sobre ele, reconstituídas de documentos contemporâneos e de séculos posteriores a tal
personagem.
Já foi tentado, por exemplo, identificar tal autor com o destinatário - chamado Constantius
- de três cartas de autoria de Ricurius de Limoges (epist. XXIII, XXIV e XLII) no qual este
último faz reprovações quanto aos hábitos de seu interlocutor, por ele se deixar levar pelos
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prazeres do vinho, da música e das jovens moças (BARDY, 1950, p. 89). Hábitos esses muito
inverossímeis de serem atribuídos ao santo ancião descrito por Sidônio, ainda mais
considerando-se que ele deveria ser bem mais velho que Ricurius, que fora eleito bispo de
Limoges por volta de 485. Da mesma forma, também se tentou sem grandes sucessos identificálo ao destinatário de um lecionário apócrifo, atribuído a São Jerônimo, e que talvez tivesse
usado como base para aquele outro de Claudiano Mamerto, descrito por Sidônio (Epist. IV, 11).
Mas, além de ficar no terreno das suposições que não puderam até hoje serem comprovadas, o
documento não aporta nada em relação ao tal destinatário.
Constâncio pouco apresenta de si próprio nas duas dedicatórias da Vita Germani, escritas
aos bispos Paciente de Lyon (encomendador da hagiografia) e Censório de Auxerre (terceiro
sucessor de São Germano no bispado desta cidade) e ao longo da narrativa. Ainda assim, a
partir delas vislumbramos muitos dos referenciais intelectuais e religiosos do autor. Outras
fontes importantes e quase que únicas, são as quatro cartas enviadas a ele por seu amigo Sidônio
Apolinário21, bispo de Clermont, na segunda metade desse mesmo séc. V. Sidônio também
comenta sobre Constâncio em outras duas cartas, endereçadas Hespérius e à Firminus22. E
ainda, temos uma última carta de Sidônio (VI, 12), que é endereçada à Paciente, bispo de
Constâncio em Lyon e encomendador da Vita Germani, que pode muito nos ajudar a esclarecer
sobre as motivações dessa hagiografia e sobre características atribuídas a Germano, no trabalho
de composição de um modelo de autoridade episcopal, feita pelo padre. Por fim, ainda contamos
com fragmentos do que foi legado pela tradição dos séculos posteriores ao V, a respeito de
Constâncio, a começar pelo reconhecimento de que ele fora padre em Lyon, durante os
episcopados de Euquério e Paciente23.

21

Dentro dessa coleção maior, de caráter epistolar, deter-me-ei num conjunto de quatro cartas remetidas por
Sidônio a Constâncio. São elas I.1; III.2; VII,18; VIII,16, traduzidas para o francês por André Loyen (2003).
Usaremos também outras três epistolas: II,10; IX,16 e VI,12, em que, nas duas primeiras Sidônio cita o padre
Constâncio, e na última, seu destinatário é Paciente, encomendador da Vita de São Germano. Essas são as únicas
fontes do período que permitem retraçar algo da vida e do círculo social de Constâncio, bem como associá-lo a
Germano, Paciente e aos bispos lerinianos. Ressaltamos que usaremos o mesmo tipo de citação adotado para se
referir à Vita Germani, apresentando o nome da obra de Sidônio abreviado, seguido do livro e do número que a
carta ocupa no volume. Da mesma forma procederemos na citação às demais cartas e bem como dos Carmina do
autor, utilizados ao longo deste trabalho, que aparecerão com o nome abreviado e número correspondente.
22
São respectivamente as cartas II, 10 e IX, 16, da mesma coleção de Sidônio.
23
É assim que Heiric se refere a ele no Séc. IX. Antes disso temos uma passagem de Isidoro de Sevilha em seu De
Viris lllustribus, que comenta a existência da Vita Germani, e chama seu autor de episcopus. Segundo Levison a
confusão de Isidoro se deveria à utilização do termo peccator ao lado da assinatura de diversos bispos do século
V. Fato repetido por Constâncio, em sinal de humildade (aliás, como outros irão utilizar nos séculos seguintes) nas
cartas dedicatórias a Paciente e a Censório (BORIUS, 1965, p. 48).
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Através dessas fontes nos é apresentado um homem da igreja, excelente orador, poeta
reconhecido e bastante cultivado. Embora nenhuma das fontes do século V tratem
explicitamente dele como clérigo, Sidônio nos dá algumas indicações disso em algumas
passagens de cartas escritas por ele, que compuseram sua obra Epistolae. Na primeira das cartas
enviadas a Constâncio (Epist., I, 1), datada por A. Loyen de aprox. 469, em que o remetente faz
a dedicatória do primeiro tomo de suas epístolas a ele, agradecendo pela incitação e revisão do
trabalho, Constâncio é pintado como seu “mestre”, pessoa de “autoridade persuasiva”, “rara
prudência” e “zeloso protetor das letras e daqueles que a cultivam”. Sidônio, que ainda não
havia sido consagrado bispo (e não possuímos nem mesmo a certeza de que já tinha se
convertido ao Cristianismo) não menciona em nenhum momento a ligação de seu interlocutor
à Igreja, tratando somente das qualidades intelectuais dele, e comentando com extrema
familiaridade sobre os autores da tradição clássica como Cícero, Símaco e Plínio, que ao lado
de seu amigo lionês eram seus mestres na arte da escrita e da retórica. Isso leva a ver com
bastante verossimilhança a possibilidade de que, como defendem alguns autores, a menção de
Constâncio como mestre do futuro bispo de Clermont não fosse somente um recurso retórico,
mas algo factual. Borius apresenta-o como “tipo representativo dos reitores cultivados galoromanos” que substituíram por esses tempos as funções ocupadas pelas escolas municipais, no
ensino inicial dos jovens das famílias aristocráticas do Império (BORIUS, 1965, p. 8). Seria
totalmente verossímil vê-lo como tutor de Sidônio, uma vez que bispo de Clermont era
originário e certamente iniciou seus estudos em Lyon, e as qualidades atribuídas ao hagiógrafo
de Germano fazem vislumbrar essa possibilidade. Ao menos sua erudição fica comprovada no
estilo sóbrio e refinado de escrita e no profundo arcabouço cultural que possuía. Isso fica mais
evidente ainda no conhecimento que ele demonstra dos autores clássicos, como Virgílio e
Plínio, o Jovem, os quais imita na Vita Germani, ao lado do também profundo conhecimento
das escrituras sagradas e das referências cristãs predecessoras de sua obra.
Sem deixar de exaltar o pertencimento de ambos ao universo da Paideia latina, por três
outras ocasiões Sidônio irá se corresponder com seu velho mestre, dirigindo-se a ele como
homem da igreja. A primeira dessas ocasiões (Epist., III, 2) fora após a auxílio prestado pelo
padre Constâncio “malgrado sua idade avançada e enfermidades”, durante o sítio a que
Clermont fora posta pelos visigodos, entre os anos de 472 e 474. Nessa carta Sidônio exalta
como a “presença sagrada” do velho afetuoso com as crianças e querido por todos trouxe a paz
e a concórdia para dentro dos muros semidestruídos daquela cidade, atacada pelos godos e pelas
dissenções internas de seus cidadãos. Em nova carta (VII, 18) de 477, após falar das críticas
que sofria pela temeridade com a qual tratava alguns poderosos, e invocando a proteção e Graça
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de Cristo, Sidônio mais uma vez exalta a autoridade de Constâncio e pede que este fizesse uma
pequena pausa em suas “sagradas leituras” para ler o novo tomo de cartas por ele colecionadas
(sétimo livro da Epistolae). Na última das cartas (VIII, 16) escritas a Constâncio, por volta de
480, o bispo de Clermont faz novamente a ele a dedicatória do conjunto de oito livros
compostos até ali, pedindo que Deus iluminasse o bom julgamento posterior de seu trabalho.
Além dessas indicações, é Sidônio que atribui ao seu amigo lionês o título de eminens
poeta, que seria comprovado pelo poema em hexâmetros que Constâncio compusera para a
lateral do altar mor da Igreja dos Macabeus, em Lyon, novamente a pedido do Bispo Paciente
(II, 10). Infelizmente, pelo fato de que também compusera um poema em hendecassílabos para
a dita igreja24, construída por Paciente, Sidônio recusa-se transcrever o poema de Constâncio
ao lado do seu, pelo “pudor” de comparar sua obra com a dele, mostrando sua “inferioridade
face a melhores poetas”.
A influência da cultura latina para Constâncio vai além dos aspectos formais nos quais
bebe o gênero hagiográfico, como já abordamos no tópico precedente, mas também o conteúdo
da Vita Germani prova uma fusão daquelas referências latinas com outras cristãs na composição
da edificação de São Germano.
Um ótimo exemplo é a passagem da primeira viagem de Germano à Bretanha, onde ele e
seus seguidores se defrontam com dificuldades na travessia do mar
[...] É assim que eles embarcam sobre o mar oceano tendo por guia e chefe, Cristo,
que protege e confirma seus servidores em meio à provações. Logo de início, a
embarcação partiu do golfo gaulês em direção ao largo, empurrado por sopros leves
em direção ao mar alto, onde não vemos mais nada a não ser o céu e as ondas, tão
longe quanto atingem as vistas. Mas pouco depois aparece sobre o mar, de encontro
ao barco uma multidão de demônios, inimiga da religião, para impedir com suas
maldades enviesadas que tais homens conseguissem trazer salvação aos povos. Eles
provocam os perigos, levantam as tempestades, escondem a luz sob a obscuridade das
nuvens e juntam à vastidão da escuridão o estrondo horrível do mar e dos ventos [...].
A esse momento, o bem-aventurado, Lupo de Troyes e todos os demais passageiros,
tomados de pânico, acordam o ancião para que este afronte o furor daqueles
elementos. Tornado mais intrépido pela imensidade do perigo, ele invoca Cristo,
lança-se contra o oceano e opõe a justa causa da religião aos furacões desenfreados.
Tão logo, pegando o óleo, ele doma as ondas em fúria com uma leve aspersão feita
em nome da trindade [...] (VG, III, 13 – tradução e grifo nosso).

24

Dessa igreja nos sobrou poucos vestígios, como a Absida encontrada pelas pesquisas arqueológicas conduzidas
em 1935, e o que se sabe é que ela se localizava na confluência dos rios Reno e Saône, em Lyon (BORIUS, 1965,
p. 15)
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Nessa passagem vemos a clara referência bíblica, ao episódio narrado pelo evangelista
Mateus (Mt 8, 24), em que Jesus e seus discípulos foram atingidos por uma grande tempestade,
quando atravessavam o mar da Galileia. Estando ele dormindo, seus discípulos tomados de
pânico o acordam para que ele os livrasse da fúria das águas, ao que Jesus num gesto ao mesmo
tempo firme e compassivo domou as águas do mar. A diferença se dá apenas no fato de que
Germano recorre à trindade no primeiro caso, enquanto o próprio Cristo realiza o milagre na
segunda. Mas embora haja uma referência direta à passagem bíblica, a narrativa de Constâncio
assume uma inspiração e estilo completamente virgiliana, a ponto de o autor utilizar quase que
o mesmo cenário e os mesmos termos (primeira parte, em destaque) que se utilizou Virgílio na
Eneida, na passagem em que os troianos, partindo de Creta, são acometidos por uma grande
tempestade que quase os faz perecer
Os mais soltamos velas,
Cursando em cavo lenho o imenso plaino.
Ao largo os barcos, desaparece terra,
Céu daqui, mar dali. Bulcão cerúleo
Feia borrasca sobre nós carrega,
Treva e horror pelas águas estendendo.
O vento em brenhas escarcéus levanta,
Nos joga e espalha pelo vasto pego.
Tolda-se o dia, e pluviosa a noite
Nos rouba a luz polar; rasgadas nuvens
Trovejam, relampeiam. Flutuamos
Sem rumo à toa; Palinuro mesmo
Perde o tino, e confunde a noite e o dia
Nem fulge estrela nas opacas horas,
E em cerração três dúbios sóis vagamos [...] (Eneida, livro III, v. 205 s.)

Da mesma forma, em outra passagem da Vita Germani encontramos a transcrição quase
palavra a palavra da narrativa que Plínio, o Jovem faz do encontro do profeta Apolodoro com
fantasmas25. Seguindo o texto em latim dessa passagem, constatamos, ainda assim, mesmo com
o óbvio paralelismo que comprova a influência direta do mestre da retórica latina, a tentativa
de diferenciação por parte de Constâncio, com um estilo mais conciso e menos florido. Diz
Plínio (Epistolae, VII, 27) do fantasma aparecido para Apolodoro: “Mox apparebat idolon,
senex macie et squalore confectus, promissa barba, horrenti capillo; cruribus compedes,
manibus catenas gerebat quatiebatque”. O autor finaliza o relato explicando a descoberta das

25

Essa narrativa fantasmagórica há muito já fazia parte da tradição folclórica pagã, uma vez que também a
encontramos em outros autores como Luciano de Samósata (Philosopseudès, 35), e por sua vez foi transposta para
literatura cristã.
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ossadas do fantasma que aparecera a ele na noite anterior: “Inueniuntur ossa inserta catenis”.
Agora vejamos as passagens correspondentes em Constâncio (VG, II, 10), ao fazer a mesma
narrativa, dessa vez tendo Germano como personagem central: “Infestatione terribili hanc
ipsam domum praedixissent ... Inueniuntur corpora fusa sine ordine, ossa ferreis adhuc nexibus
inligata”.
Sabemos a influência que Plínio tivera sobre a arte retórica latina e, mais precisamente,
ao gênero epistolar do período Baixo Imperial (LOYEN, 2003, p. XIII), como um dos
fundadores do “estilo precioso”. Ela é bem atestada na passagem exposta acima, bem como nas
Epistolae de Sidônio, seja pelas imitações manifestas, seja inúmeras referências a ele, inclusive
na coleção de cartas tratadas por nós (como em I, 1 e II, 10).
Ainda que a inspiração narrativa e muito da técnica de produção (com os jogos de palavras
e quiasmas) seja emprestada de Plínio (BARDY, 1950, p. 99), Constâncio, sem abrir mão da
bella narratio, tenta fugir do estilo mais rebuscado e florido, e conduz um relato muito mais
direto, refinado, mas sóbrio (ainda que o autor seja muito mais rico em detalhes, por exemplo,
sobre as locomoções de Germano pela Gália que os hagiógrafos que o inspiraram). Ele se
conformava dentro de umas das regras do gênero hagiográfico, o da brevidade, de modo que a
leitura não complicasse os objetivos expressos da Vita, juntos aos leitores menos cultivados, ao
mesmo tempo que não fastidiasse e nem ofendesse a orelhas dos doutos (BARDY, 1950, 102)26.
Lembremos que além da função mais utilitarista atribuída ao documento hagiográfico na
Antiguidade Tardia - sejam aqueles objetivos mais diretos, de caráter exemplar e edificante,
sejam daqueles que atribuímos na leitura que fazemos aqui, de um documento que forja um
discurso de autoridade – uma outra função era cumprida por esse tipo de documento, que é a da
simples cultura de entretenimento, se é que podemos chamar assim. Como já mencionamos, há
a clara fusão dos elementos clássicos latinos com aqueles da cultura cristã em ascensão,
sobretudo a partir dos séculos IV e V, que por fim redefinem a própria noção de cultura para
um cidadão romano desta época. E como não poderia deixar de ser, os novos produtos culturais
dessa sociedade em transformação deveriam ser produzidos de modo a atender o novo público
consumidor cristão.

26

Brown (1972, p. 67 - 89) ressalta que, embora os escritores cristãos fossem criticados pela simplificação
estilística e utilização do latim vulgar, esta atitude era elogiada por apologistas como Orígenes e Lactâncio, que
defendiam a absorção da cultura romana pelo Cristianismo, uma vez que cristo “era o pedagogo da raça humana e
o Cristianismo a verdadeira Paideia”. Esse sentimento, entrementes a assimilação dos bispos cristãos à alta cultura
latina, é um dos legados dos apologistas cristãos à hagiografia tardo-antiga e verificada também na defesa que
Jerônimo faz da Vulgata, mesmo ele reconhecendo Cícero como seu mestre na escrita.
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Isso corrobora, ao nosso ver, a tese que vimos defendendo, de que ao contrário da imagem
de decadência cultural que que já fora muito defendida, essa é uma época de intensa criação
material, demonstrada pela nova expansão econômica e cultural que se dá a partir dos governos
de Diocleciano e, sobretudo, de Constantino, e que tem como símbolo maior a construção da
nova capital do Império, Constantinopla – a nova Roma. Desde Pirenne (1970) a historiografia
vem mostrando que o Império obteve êxito na superação da grande crise do século III, e que
mesmo essa crise deveria ser relativizada, seja nos seus significados - se de fato, houve não
houve muito mais uma grande transformação econômica do que verdadeiramente a crise que
fora denunciada pela inflação e aparente recrudescimento monetário, a ponto de implodir os
alicerces que sustentavam o Império (CARRIÉ, ROUSSELLE, 1999) – ou em suas dimensões
– se, de fato o alcance daquela crise se restringisse muito mais ao ocidente, e mais
dramaticamente às consequências políticas dela e das reformas iniciadas por Diocleciano, das
quais o Império consegui momentaneamente se recuperar, como testemunha a própria
recuperação do século IV. Em seu clássico livro, Brown (1972, pp. 35 – 49) fala da nova época
barroca vivida pelo mundo romano do séc. IV, Reparatio Saeculi, representada na culturasucesso dos “homens novos” que acedem a funções importantes na administração e buscam se
equiparar à velha aristocracia por meio da paideia que exportam das cidades helênicas. Para
Brown
A nova classe governamental romana, que alastrara através do Império cerca de
350, julgava viver num mundo que restabelecera a ordem: Reparatio Saeculi. A
“Idade da Restauração” era seu mote favorito, em moedas e inscrições [...] É
importante este renascimento do século IV. As profundas modificações religiosas e
culturais do fim da antiguidade tardia não têm por teatro um mundo aterrado pela
sombra de uma catástrofe. Longe disso; os homens desta época formam uma
sociedade rica e surpreendentemente compreensiva, que se estabiliza e conquista uma
estrutura significativamente diferente da classe romana do período clássico.
(BROWN, 1972, p. 35)

Essas transformações vêm acompanhadas da progressiva cristianização desse Império e
dessa cultura, não sem as resistências bem atestadas neste século e no início do seguinte, no
embate entre esses “últimos pagãos” e os “conquistadores” cristãos. Destes embates decorrem
movimentos de radicalidade, tanto na tentativa de restauração, durante o governo de Juliano, o
Apóstata e sua comunidade de “helenos” – os quais se apressarão em acusar os cristãos como
verdadeiros culpados pelo saque de 41027 – quanto no radicalismo do movimento de conversão

27

Essas transformações pelas quais passam o mundo romano do século IV ajudam a entender porque é tão forte o
sentimento de decadência entre os membros das velhas elites pagãs. De um lado, o aumento da desigualdade
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cristão, representado no surgimento e expansão do monaquismo e de sua atitude de destruição
das estátuas e templos pagãos (BROWN, 1972, pp. 97 – 101).
De toda forma, a sorte do Império Romano já estava traçada por essa época e assistimos
como pouco a pouco a comunidade de bispos, saída daquelas mesmas antigas famílias
ancestrais, e instruída por aquela mesma cultura pagã, começa a redefinir e a personificar a
nova noção de paideia romana. É assim que o “bispo cristão, com sua bíblia aberta, o inspirado
evangelista, curvado sobre uma página, são descendentes diretos do retrato do homem de letras
do fim da Antiguidade” (BROWN, 1972, p. 3428). Vemos um intenso movimento de
florescimento nas artes, na construção de igrejas e na “explosão de um gênio criador”, que se
manifesta na introspecção artística iconográfica e estatuaria bem como do estilo vigoroso e
inquieto no mundo das letras, levado à cabo pelos apologistas cristãos (BROWN, 1972, p. 34).
Este período que atravessa a segunda metade do século IV e todo o século V encerra em si a
fase dos grandes papas que organizaram institucionalmente e conformaram a doutrina cristã,
bem como uma fase de ouro da Patrística. Ela teve uma sucessão de papas, talvez a mais
importante da história da Igreja, que passa por Dâmaso (papa de 366 – 384), Sirício (384 – 399),
Inocêncio (401 – 417), Zózimo (417 – 418), Celestino (422 – 432), Leão (440 – 461) e Gelásio
(492 – 496). Ela é a época também, a qual Le Bras (1948, p. XV) chamou de um “novo
florescimento das letras latinas sob viés cristão”, da qual fizeram parte escritores considerados
doutores da igreja, como Ambrósio (340 – 397), Gregório de Nazianzo (329 – 389), João
Crisóstomo (347 – 407), Jerônimo de Estridão (342 – 419) e Agostinho de Hipona (354 – 430).

econômica ressaltada por Brown, como principal característica do período (1972, p. 35), aumenta a percepção das
diferenças culturais entre a elite detentora da paideia clássica, da nova classe governamental que não possui as
mesmas origens nobres, mas que dela tenta participar a partir do movimento barroco de “aristocratização pela
paideia”(que a exemplo dos novos ricos ou os recém convertidos de nossa sociedade, são muitas vezes mais
radicais na defesa dos velhos valores que as elites tradicionais) e a grande massa de gente pobre e ignorante que
compõe a quase totalidade da Romania de então. Por outro, o próprio sentimento de transformação das estruturas
econômicas e sociais daquela sociedade faz com que parte daquela elite, que não aceita participar do movimento
de passagem operada pela conversão ao cristianismo e redesenhamento dos novos polos de poder a partir,
sobretudo, do século V, refugiassem-se na velha tradição clássica.
28
Como veremos mais detidamente no capítulo III, também os poderes e autoridade inerentes aos bispos são
tributários das novas estruturas de poder que surgem a partir do séc. IV. Os senadores se distanciam cada vez mais
de Roma, residindo e governando regiões onde eram proprietários e em que suas famílias estiveram
tradicionalmente ligadas. A evolução disso leva a uma centrifugação do poder, em que estes precursores dos
senhores feudais cumprem um papel de intermediários entre o Império e o cidadão comum, enquanto patrono (e
também como Defensor Ciuitatis). Esse modelo é o mesmo utilizado pelo bispo cristão da Antiguidade Tardia,
como bem demonstra o exemplo de Germano de Auxerre. Ele é sagrado bispo, em geral, de uma região a qual já
estava ligado, e é chamado a cumprir um papel de “santo patrono”, protetor e intermediário de seus servos junto
às cortes secular e celestial (BROWN, 1972, p. 40).
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Mesmo Gibbon, com todo seu anticlericalismo e desgosto com a “decadência” clássica,
não deixa de reconhecer a grandeza da época dos pais da Igreja, focando sua crítica na ascensão
do culto aos santos e do monaquismo fanático (GIBBON, 1845, caps. XV e XVIII).
Esses autores tem uma moral cristã que se coaduna com todo um arcabouço cultural
romano, e por isso não causa estranheza vermos, no séc. V, Santo Agostinho defendendo o uso
desses recursos intelectuais para os desígnios cristãos (MARROU, 1938).
Retornando ao centro da análise da Vita Germani, e a exemplo do quadro desenhado para
Ambrósio e Germano por seus hagiógrafos, e também daquele descrito de Paciente, por Sidônio
(epist. VI, 12), a descrição feita de Constâncio transparece o modelo ciceroniano do velho
ancião culto e engajado. Nele são valorizadas virtudes caras à tradição antiga como a
“modestia”, “verencundia”, “temperantia” e “honestas” (MIELE, 1996, p. 149). Uma
característica que se sobressai e que também faz parte daquele rol que compõe o modelo do
ancião engajado é a tranquilitas com a qual Constâncio lidou com as desolações daquele século
e que por sua vez irão ser transferidas para seu personagem. Bem como na narrativa, em que
Germano, com toda tranquilidade não se intimida em defender os bretões contra o ataque dos
saxões, durante sua estadia na Bretanha (VG, III, 17 - 18), e depois os bagaudas face os alanos
que são mandados para aquela região pelo patrício Aécio (VG, VI, 28), o padre não se intimidou
a socorrer a cidade de Clermont, durante o sítio ao qual a cidade foi posta pelos visigodos (Epist,
III, 2). Da mesma forma que, também Paciente age em relação a uma vasta região que muito
ultrapassava sua diocese, vindo em socorro dos necessitados e pagando com sua própria fortuna
os víveres de que todas essas pessoas necessitavam (Epist. VI, 12). Chama atenção que em
nenhum momento os três personagens citados agem com virulência em relação aos “bárbaros”,
mas ao contrário tem sempre ressaltada as virtudes da tranquilitas, auctoritas e concordia às
quais recorrem para que, com a retorica persuasiva conquiste as pessoas para a causa justa - em
contraposição a Sidônio, que chega a se desculpar com Constâncio pela imprudência do verbo
inflamado com que trata alguns personagens em suas cartas (Epist. VII, 18).
Assim, tanto o autor, quanto, seu encomendador, o personagem central e a própria
narrativa hagiográfica da Vita Germani se inserem dentro do mesmo movimento de
transformações processadas ao longo da Antiguidade Tardia, e são produtos diretos dela. A vita
se aproxima de outras narrativas cristãs e pagãs da mesma época no que possui de referenciais
culturais, que afinal são os mesmos. E delas se afasta quando tenta constituir novas fontes de
legitimação para autoridade episcopal da qual se imagina veiculadora.
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2.4 DOS CONTEÚDOS DA VITA GERMANI

Constituímos um quadro sumário da organização dos capítulos da Vita Germani, bem
como agrupados por Borius, que esperamos facilitar o seguimento da narrativa ao longo deste
tópico.
Dedicatória 1

A Paciente, bispo de Lyon e encomendador da Vita.

Dedicatória 2

A Censório, terceiro sucessor de São Germano no
episcopado de Auxerre.

Prefácio

Ministério de dar publicidade da vida de São Germano,
edificante e exemplar.

Capítulo I

Vida de Germano anterior ao episcopado.

Capítulo II

Enumeração de algumas virtudes

taumatúrgicas

de

Germano.
Capitulo III

Primeira viagem à Bretanha, acompanhado por Lupo de
Troyes.

Capitulo IV

Viagem de Germano à Arles, onde encontra o prefeito
Auxiliaris e o bispo Hilário.

Capítulo V

Segunda viagem de Germano à Bretanha, acompanhado pelo
bispo Severo (de Vence).

Capítulo VI

Intercessão de Germano na revolta dos bagaudas viagem à
Itália.

Capitulo VII

Estadia em na corte imperial de Ravena, onde morre
Germano.

Capitulo VIII

Cerimônias fúnebre e traslado do corpo de Germano a
Auxerre.

A Vita Germani é precedida pelas cartas dedicatórias ao seu encomendador Paciente,
bispo de Lyon, e a Censório, bispo da cidade onde Germano exerceu seu episcopado, Auxerre.
Em seguida, vem o Praefatio no qual seu autor reafirma os valores que presidem a escrita de
uma obra hagiográfica: sua humildade para com a empreitada, mas a aceitação do trabalho
como um ministério conferido e o propósito da elevação do bispo Germano, por sua
exemplaridade.
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A partir deste ponto, Constâncio começa então a discorrer, em um parágrafo apenas, sobre
a carreira laica de Germano anterior ao episcopado, como advogado na prefeitura de Arles e
em Roma, e que culmina como ducatus culmen et regimen per prouincias em sua cidade natal,
Auxerre (VG, I, 1). Chamado ao ministério do episcopado, ao qual teria sido consagrado à
contragosto, Germano passa pela penitência de purificação que o torna, segundo Constâncio,
um asceta por toda a vida, e que o faz fundar um monastério em Yonne, nas proximidades de
Auxerre (VG, I, 2 -6).
Na sequência do segundo capítulo, é apresentada a figura de Germano como bispo
incansável em seus deslocamentos pela Gália, e em que são narrados muitos dos milagres
realizados pelo santo, bem como de seu embate constante com demônios, contra os quais ele
recorreria sempre à trindade para exorcizar. Nos capítulos III e V da Vita são narrados com
detalhes as duas viagens de Germano à Bretanha (Grã), para onde ele teria sido recrutado, com
o objetivo combater a heresia pelagiana, que por lá se propagava, mesmo depois de ter sido
condenada pelo papa Zózimo, em 418. Nesse entremeio, além do enfrentamento público face
aos defensores de Pelágio, que teriam sido desmascarados pela “autoridade retórica” e pela
“graça divina” no bispo (VG, III, 14; V, 27), manifestada nos milagres realizados naquela ilha
em nome da Trindade e do Espirito Santo, também é narrado o envolvimento direto que
Germano teve, no enfrentamento entre os bretões e invasores pictos e saxões. Ele se coloca à
frente do exército bretão, e sem derramar sangue algum, com um triplo aleluia aterroriza os
adversários que batem em retirada (VG, III, 17 – 18).
Além das viagens à Bretanha a serviço da Igreja, destacam-se, na narrativa, os serviços
de Germano prestados, em suas peregrinações, junto ao mundo laico. Depois de já ter se
colocado como comandante militar frente dos bretões no conflito com saxões, em sua volta à
Gália, viaja dessa vez até Arles, para protestar junto ao prefeito do Pretório, que era seu Amigo
– Auxiliares - contra a alta dos impostos ao qual foi submetida sua cidade (VG, IV, 19 – 24). E
também cumpriu o papel de mediador no conflito que envolveu os rebeldes bagaudas da
Armórica, e os alanos que são mandados para essa região pelo patrício Aécio. Procurado pelos
rebeldes, Germano costura um acordo primeiro junto ao chefe dos Alanos, Goar (VG, VI, 28) e
depois viaja a Ravena para concluí-lo diretamente com o imperador Valentiano III (VG, VII).
É nessa última viagem que o bispo morre (por volta de 448, como é aceito pela maioria dos
historiadores), tendo seu corpo trasladado em grande cortejo fúnebre de volta a Auxerre,
organizado e pago, segundo nossa fonte, pelos próprios imperadores, Valentiano e GallaPlacídia (VG, VIII).
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Durante muito tempo a validade documental da Vita Germani foi posta à prova, e para
isso diversas objeções foram levantadas. A primeira delas surgiu do trabalho de crítica
documental que identificou a série de interpolações ao texto original que deram origem à versão
Secunda da hagiografia, da qual já falamos, e que por sua vez serviu de base para as edições
modernas, como, por exemplo, a bolandista do século XVIII - Acta Sanctorum Iulii. Sobretudo,
nos lugares em que Constâncio foi lacônico, essas interpolações introduziram novos elementos
que deturparam parte da narrativa. É a partir do esforço exagerado de Étienne, O Africano, e de
seu continuador do século IX que se criou, por exemplo, toda uma narrativa da carreira civil de
Germano, aproveitando-se do desprezo com o qual Constâncio tratou a vida do auxerrois,
anterior ao episcopado. Nela, Germano é filho de pais ilustres, forma-se como advogado, tem
uma vida pregressa pagã, devotada à caça e à carreira burocrática do Império, casa-se com uma
jovem da elite regional chamada Eustáquia, e por fim é tonsurado e ordenado à força pelo bispo
Amator (Acta Sanctorum Iulii, 1731, pp. 193 – 195, 202). Inclusive é aí que aparecem os dois
dados mais problemáticos apontados pelos detratores dessa fonte, como imprecisões e
comprometimento da narrativa: o título de ducatus culmen et regimen per prouincias, ao qual
Étienne acrescenta informações, precisando tratar-se do título de governador de Auxerre e o
pedido de permissão para ordenar Germano, feito a um certo Julius praefectus ac rei publicae
rector.
No primeiro caso, Borius optou em traduzir a expressão como “altas funções
governamentais” (BORIUS, 1965, p. 38), defendendo a tese de que Constâncio fazia o paralelo
com o governo da Ligúria-Emília, ocupado por Ambrósio. Esta função que seria normalmente
ocupada por um aristocrata que seguisse o cursus honorum do Império, mas por impossibilidade
de precisar cargo exatamente análogo ao de Ambrósio, Constâncio optou por atribuir funções
administrativas e militares genéricas a Germano. Tanto para Borius quanto para alguns outros
(LE BRAS, 1950; MIELE, 1996) a menção ao ducado poderia servir na narrativa como forma
de opor esse poder secular ao episcopal que Germano recebe posteriormente, trabalhando com
um dos topoi do gênero, que é a conversão de costumes do santo.
Na mesma linha, Griffe (1965, p. 291) defende que o uso de “prouincias” no plural
significava, não o governo de várias províncias, mas de um governo provincial em geral. Já o
uso do termo “ducatus culmen” para o mesmo historiador tinha mais a ver com o contexto do
autor que daquele do hagiografado. De fato, as reformas de Diocleciano ainda regulavam a
interdição ao acúmulo de funções civis e militares no início do séc. V, mas as transformações
decorrentes das usurpações bárbaras no final do século já mostrariam uma evolução nessas
regras, ao ponto de ser totalmente normal, por volta de 480, encontrar condes no governo de

87

cidades e duques no de províncias (GRIFFE, 1965, p. 294). Assim, Constâncio se referia a uma
situação totalmente normal para a época de composição da hagiografia, nas quais um
governador, por força dos acontecimentos do último quarto do século – de fragmentação do
poder central - poderiam ocupar funções militares para defesa de sua província. Avançando
sobre esta hipótese, e baseado em dados arqueológicos, J.-P. Soisson defende a tese de que
Germano governou a IV província Lionesa, que tinha como capital Sens, até por volta de 408,
quando provavelmente foi destruída pela invasão de vândalos, suevos e alanos. Assim, Auxerre,
que fora preservada, teria se tornado a capital provincial exatamente anos antes de Germano ser
consagrado bispo de mesma cidade (2011, p. 67)29.
No caso da permissão pedida ao funcionário imperial para que Germano pudesse ser
ordenado, tanto quanto o termo praefectus ac rei publicae rector é impreciso, mais clara é a
interferência do autor carolíngio no texto original, atribuindo situações correntes ao séc. IX,
mas anacrônicas para o séc. V. O termo deveria significar de fato a função de prefeito das
Gálias, que nesse tempo era ocupado, não pelo tal Julius, e sim por Agrícola, e bem distante de
Auxerre, em Arles. E o problema aumenta à medida que se constata que a autorização à
autoridade superior para que funcionários imperiais pudessem entrar para o clero é uma norma
da época da época carolíngia, que não tem precedentes legais no séc. V (GAUDAMET, 1950,
p. 112).
Outro ponto sempre lembrado pela crítica quanto à falta de exatidão histórica se dá em
torno das duas viagens de Germano à Bretanha e também da intervenção de Germano no
conflito entre bagaudas e alanos.
Sobre a primeira das viagens, em 429, Constâncio narra que ela aconteceu graças ao
pedido de uma delegação de bispos daquela ilha, que recorrem à intercessão dos bispos
Germano e Lupo na questão (VG, III, 12). O fato em si não geraria estranheza, uma vez que a

29

Uma possibilidade menos verossímil, mas levantada é aquela de que se trataria da administração extra provincial,
criada pelo general Constâncio, no início do séc. V – o tratus armoricanus et nervicanus – para controlar as
rebeliões bagaudas da região. Ela compreenderia inclusive a IV Lionesa e poderia explicar a intervenção posterior
de Germano no conflito (Soisson, 2011, p. 65). Rouche (1996, p. 16) dá conta, inclusive, da possibilidade de
acumulação de funções civis e militares nas zonas de fronteiras do Império no início do século V, mas cita como
exemplo somente o caso da Bélgica Segunda e das duas Germânias. O problema é que esta administração de
existência efêmera foi governada, até onde se sabe, apenas por Exuperantius, que depois ocupou a prefeitura do
Pretório, em Arles, onde morreu em 424 (CHASTAGNOL, 1976, p. 146).
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cidade de Auxerre é atestada como espécie de centro de formação na Gália, de missionários
para países celtas (SOISSON, 2011, p. 174)30.
Mas um fato vem negar a afirmação de Constâncio, que são as afirmações de Próspero de
Aquitânia feitas em seu Epitoma Chronicon. Esse discípulo de Santo Agostinho afirma que
Germano e Lupo foram designados para essa missão pelo papa Celestino, que teve grande
preocupação em combater a heresia pelagiana que ganhava novo fôlego nas ilhas britânicas.
Próspero menciona que ele teria sido instigado a enviar uma delegação à Bretanha pelo diácono
Palladius, que era o intermediário entre Roma e Auxerre. Este último é o mesmo que pouco
tempo depois (em 431) teria sido consagrado bispo por Celestino e enviado à Irlanda.
G. Plinval (1950, pp. 135 – 149) tem uma hipótese bastante razoável que explicaria as
discrepâncias entre as narrativas de Constâncio e Próspero. O Autor é convincente em afirmar
que essa missão, partindo de um pedido de bispos daquela ilha, teria sido discutida por uma
assembleia gaulesa, que tendo deliberado e chegado ao consenso solicitou a confirmação de
Roma, muito provavelmente por intermédio de Paládio. O Papa não hesitou e confirmou a
escolha de Germano e Lupo, que foram enviados na qualidade prelados apostólicos. Segundo
Plinval, a escolha dos dois personagens não seria aleatória. A escolha de Germano se daria
sobretudo por suas qualidades de firmeza doutrinal e espírito de conciliador, mais do que de
enfrentamento. Esses bispos provavelmente sabiam da posição de moderação que Germano e
muitos bispos gauleses ligados aos monastérios do sul da Gália, de Lérins e de Marselha em
relação ao predesticionismo estrito de Agostinho, e por isso escolheram-no como árbitro.
Embora Próspero não mencione o nome de Lupo, a participação deste último, mencionada na

30

Inclusive é aceita pela tradição que Patrício, missionário e Apóstolo da Irlanda, tenha passado vários anos em
Auxerre e que tivera sido diácono sob o episcopado de Amator, e padre, sob o de Germano. Embora Constâncio
não o mencione, Borius defende a tese baseado nas biografias irlandesas tardias sobre Patrício, escritas por
Miurchú e Tirechán, datadas de finais do séc. VII ou início do VIII. Nessas biografias inclusive é mencionada e
estadia de Patrício em uma ilha gaulesa nomeada Aralanenses, que já tentaram traduzir por Arles ou Léríns, mas
que René Louis (1952) teria negado e solucionado a questão, explicando que se tratava de um velho topônimo
gaulês (traduzido para o francês como “Orgelaine”) para a península onde estava localizado o monastério fundado
por Germano, em Yonne. Desacreditando dessas biografias, Rirchard Hanson (1978) nega que Patrício tenha
cumprido seus estudos eclesiásticos e se ordenado na Gália. Este autor baseia-se nos silêncios de Patrício sobre
sua estadia na Gália - que em suas Confissões (23, 15) menciona somente que em sua estadia entre Bretanha e
Gália passaram-se plurimos annos – e no parco latim praticado por esse missionário, que negaria a longa estadia
em Auxerre (HANSON, 1978, p. 36 – 37). Para Borius, bem como para Placi (1996, p. 12), o latim imperfeito se
explicaria pelo longo tempo que separou a estadia de Patrício na Gália e a escrita de suas Confissões, e não seria
o suficiente para desacreditar a narrativa de seus biógrafos.
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Vita Germani (e também na Vita Lupii) confirmaria o exposto, uma vez ele foi um dos muitos
bispos gauleses do século V que tiveram formação no monastério de Lérins.
O fato é que um dado mencionado pelo próprio Constâncio confirmaria e designação
papal que ele teria ocultado anteriormente. Quando fala da partilha dos poucos bens deixados
quando da morte de Germano (VG, VIII, 43) o autor menciona a existência de um pallium, que
era uma veste branca com cruz preta, dada geralmente pelo Papa quando nomeava algum bispo
para uma missão pontifícia. A existência desse pallium confirmaria assim o papel que tivera
Celestino na primeira viagem de Germano à Grã-Bretanha.
Quanto à segunda viagem, a crítica ao texto se esforçou em demonstrar como além do
fato de Constâncio ser o único a falar dessa viagem, alguns dados seriam imprecisos, o que
poria em cheque sua existência de fato.
É o que defende, por exemplo, N. Chadwick em seu Poetry and Letters in Early Christian
Gaul (1955). Para este autor que é bem duro com o texto de Constâncio - acusando-o de falta
de originalidade, estilo fantasioso e atemporal, e de pouca veracidade histórica - a segunda
viagem de Germano à Bretanha seria uma repetição pura da narrativa da primeira viagem
(CHADWICK, 1955, pp. 240 – 274). Em defesa de Constâncio, Borius afirma que Chadwick
tirava conclusões precipitadas ao descartar a veracidade do relato, e que alguns dados
apresentados ajudam a ver como verossímil esta segunda viagem, e não a considera-la somente
como repetição retórica (BORIUS, 1965, p. 88). Primeiramente o fato de haver reminiscências
da heresia pelagiana nas ilhas britânicas está de acordo com o que se conhece sobre o
desaparecimento dessa doutrina, sendo que ali foram os últimos lugares em que ela foi
verificada (BORIUS, idem, p. 89). Além disso, Constâncio cita alguns nomes que provariam
que essa narrativa não era uma repetição daquela primeira. Se na primeira viagem germano foi
acompanhado de Lupo, nessa segunda teria sido acompanhado de Severo, provavelmente bispo
de Vence, na Provença31. Lá os dois bispos foram recebidos por um certo Elafus regionis illius
primus, que segundo P. Grojean seria na verdade Elesa, pai do rei saxão Cerdic, e que
comandava a região do cantão de Belgae, no lugar do comes romano, já ausente desse território
nessa data (GROJEAN, 1957, p. 174). Esse personagem explicaria como foi possível que, uma
vez tendo sido desmascarados, os hereges pudessem ser exilados, através de poder que
certamente Germano não teria.

31

Ao contrário do que diz Béde, o venerável (Hist. eccles., I, 21) este não poderia ser bispo de Tréves, já que em
nenhum lugar aparece um bispo com esse nome no trono episcopal da dita cidade, mas provavelmente, o bispo de
Vence que participa dos concílios de Riez (439) e Vaison (442).

90

Essa controvérsia estaria de certo modo ligada aquela outra, sobre a questão “bagauda”.
Uma vez que Germano teria sido procurado pela delegação armoricana logo após ter voltado
de sua segunda missão na Bretanha, esta somente poderia ter ocorrido após 446, data provável
daquela viagem e pouco antes de sua viagem à Ravena, onde morre em julho de 448. O
problema aí é que Germano cita Tibatto, como chefe da rebelião e sabemos que de fato este
personagem esteve à frente dessas revoltas, mas somente até 437, quando foi capturado
(Chronica Gallica, MGH, A.A., t, IX, p. 660 s.). Para Borius (p. 101) Constâncio sem dúvidas
teria se confundido no nome dos chefes da sedição e se referia de fato àquela liderada por
Eudoxius, em 448.
Assim o relato entraria totalmente em acordo com as informações conhecidas sobre esses
fatos. Tanto a existência do Tractus Armoricanus é confirmada pela documentação – uma
região compreendida entre as embocaduras dos rios Garona e Sena, englobando a províncias
atuais de Poitou, Bretanha, Anjou e Normandia e que se estendia até Tours, Orleans e Auxerre
– como é confirmada também a revolta bagauda de Eudoxius e o envio dos alanos por Aécio,
que já os tinha instalado anteriormente na região de Orleans (Chronica Gallica, MGH, A.A., t,
IX, p. 660 s.; BORIUS, 1965, p. 98 – 99).
Com todo o avanço metodológico verificado na segunda metade do século XX, em
relação ao tratamento da documentação de natureza hagiográfica, ainda encontramos análises
reduzidas das possibilidades abertas por tal documentação, desde que passaram a ser
reconhecidas como produtos culturais. É o que constatamos na leitura da monografia de
Maurizio Miele La vita Germani di Constanzo de Lione: realtá Storica e Prospettive
Storiografiche nella Gallia del Quinto Secolo.
Ainda que tenha proposto um tratamento mais sofisticado dessa fonte, enquanto produto
da construção de um discurso de autoridade que tinha como alvo a projeção do encomendador
da vita, Paciente, na figura de Germano, como uma espécie de espelho, Miele também acaba
caindo no preconceito com o qual a documentação hagiográfica foi tratada até muito
recentemente na historiografia. Para esse historiador a fonte é totalmente parcial quanto aos
objetivos propostos, além do que a leitura da Vita Germani parece válida simplesmente do
ponto de vista teológico pois “o abismo entre a retórica e a realidade em uma escrita
hagiográfica e rica em milagres é quase um resultado endógeno”. Para esta Vita em particular,
o quadro seria pior ainda, pois seu autor não teria a mesma abordagem “histórico-biográfica”
verificada em outros hagiógrafos, como Sulpício Severo e em Paulino de Milão, que tiveram a
preocupação mínima de apresentar fontes e testemunhas (MIELE, 1996, p. 147).
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Mesmo que se confirme uma série de topos hagiográficos, com imitações manifestas de
outras vitae e referências religiosas e culturais do período, concordamos com Borius, na
afirmação de que Constâncio nunca é servil aos seus inspiradores, dando prova de originalidade
e de seriedade na proposta de dar publicidade a eventos reais vividos por Germano de Auxerre
(BORIUS, 1965, pp. 38; 63). Mais do que recurso retórico e cliché desse gênero, o padre de
Lyon por diversas vezes afirma estar tratando da “verdade”, ao tirar do silêncio todas as coisas
maravilhosas realizadas pelo santo de Auxerre. A autoridade reconhecida desse autor não nos
faz duvidar ao menos de sua boa-fé. Ele chega mesmo a se desculpar por não ter revelado tudo
que sabia, afim de não tornar a obra grande demais ao gosto dos leitores (VG, VIII, 46). E se
abusa na narrativa de milagres e eventos maravilhosos, ele o faz na função do hagiógrafo que
organiza as virtudes do personagem com o objetivo de sua edificação e para o qual não há
distinção entre os fatos “naturais” do século, as maquinações do demônio e as manifestações
de Deus na história, por meio de seus santos.
Quanto às imprecisões, elas parecem muito mais fruto da falta de informação do que da
manipulação deliberada dos fatos. Nesse caso, Constâncio foi muito competente ao escolher o
estilo paulino dos Atos dos Apóstolos, mais atemporal. Ainda assim, a Vita Germani é uma obra
bem organizada tanto tematicamente quanto cronologicamente, pois quase sempre que
confrontada com outras fontes do período, encontramos confirmação ou verossimilhança no
relato.
Isso fica bem expresso, por exemplo, na narrativa da ordenação de Germano para o
episcopado, que confrontada com outras fontes, teria conformidade aos cânones do século
quinto. Primeiro no que diz sobre a eleição, realizada “pelo clero, nobreza e populações urbana
e rural” (VG, I 2), que está de acordo com a eleição episcopal dos séculos precedentes e é
confirmada pela decretal de Celestino (PL, 50, 434 apud BORIUS, 1965, p. 76). Segundo que,
mesmo não tendo sido precisada por Constâncio, a data aproximada e os prazos de consagração
parecem terem sido respeitados se confrontados por outros documentos, como os Gesta
Episcoporum Autissiodorensium. Temos que, pelas indicações de Constâncio e pelo que foi
legado pela tradição, Germano morreu em 31 de Julho de 448. Uma vez que os Gesta
Episcoporum precisam que o episcopado de Germano durou trinta anos e vinte e cinco dias,
isso faria sua consagração cair em 7 de Julho de 418, um domingo (também de acordo com as
normas canônicas, uma vez que elas previam que as ordenações deveriam acontecer entre a
noite do sábado e manhã do domingo). Os mesmos Gesta afirmam que se passaram trinta dias
entre a morte de Amator (1° de Maio de 418, segundo a Vita Amator e o Martyrologium
Hieronymianum) e a eleição episcopal de Germano (31 de Maio). Assim restaria um interregno
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de um mês entre sua eleição e consagração, que segundo Laprat (1950, p. 158) seriam usados
para se cumprirem as formalidades que requeriam a situação, uma vez que Germano era
funcionário do Império e homem casado.
Também no detalhamento do relato das viagens de Germano, a narrativa traz indicações
bastante precisas das rotas que ligava Auxerre aos destinos visitados por Germano. Borius
(1965, p. 83) defende que tanto os caminhos usados para as viagens à Bretanha quanto aqueles
usados para a ida de Germano à Arles e Ravena podem ser traçados coerentemente, respeitando
inclusive as circunstâncias provenientes de ocupações bárbaras (não obstante Constâncio não
as citar, em nenhuma parte).
Outro ponto importante a ressaltar é a citação de quantidade considerável de personagens
importantes e conhecidos com os quais Germano teria se relacionado, que dariam credibilidade
à narrativa. Os personagens vão de agentes do império, como Janvier (VG, II, 7), Volusianus
(VII, 38) e Acolus (VII, 39); bispos como Lupo (III, 12), Hilário (IV, 23), Severo (V, 25) e
Pierre (VII, 35); chefes civis e militares como Auxiliaris (IV, 24), Elafus (V, 26), Goar e Aécio
(VI, 28), e Tibatto (que deveria ser na verdade Eudoxius – VG, VII, 40) e por fim os imperadores
Galla-Placídia e Valentiano (VII, 35; VIII, 43, 44). Quase no final da narrativa, Constâncio não
deixa de mencionar, embora não revele os nomes, que os seis bispos que acompanhavam
constantemente Germano, tendo vivido ainda por muitos anos, deram prova de testemunho de
todos os fatos narrados (VG, VII, 37). Isso nos faz vislumbrar a possibilidade de Constâncio ter
tido contato com essas testemunhas da vida do bispo de Auxerre.

2.5 DOS OBJETIVOS DA VITA GERMANI

Para a abordagem que vimos defendendo nesta dissertação, mais do que a comprovação
da veracidade das informações de uma “biografia de Germano”, a maior importância que vemos
nesse documento está nos objetivos mais diretos de produção do mesmo (não desconsiderandose outros que pudesse haver) e aqui a fonte revela todas as suas potencialidades enquanto um
discurso de autoridade que dialoga diretamente com questões candentes que estão colocadas no
momento em que Constâncio o escreve. Ao nosso ver, a falha de autores como Chadwick e
Miele está em desconsiderar que a maior importância deste documento poderia estar justamente
na referida “parcialidade” do padre Constâncio. Entender as subjetividades do autor (que podem
ser pessoais ou coletivas, a partir do momento que ela é referenciada por um ideal ou programa)
talvez nos revele mais sobre o século V do que os fatos descritos na narrativa.
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Não é o caso de se repetir mais uma vez a célebre passagem de Certeau dos “dos lugares
de produção” na história, mas de trabalhar na prática com a construção retórica de um discurso
de autoridade.
Partindo desse pressuposto e seguindo a análise que vimos empreendendo, e que é
corroborada pela bibliografia que consultamos, podemos dizer que a Vita Germani tem dois
objetivos principais explícitos: o primeiro, clássico numa obra hagiográfica, é o da
exemplaridade da vida do santo, que aqui se constrói a partir do ideal de uma vida ascética e do
trabalho de evangelização da ortodoxia cristã; e um segundo (decorrente do primeiro) que é o
de embate, representado naquele empreendido por Germano na defesa dessa mesma ortodoxia
contra a heresia pelagiana, em suas viagens à (Grã) Bretanha.
Nessa dupla defesa da ortodoxia católica, o modelo que serve de fio condutor de
Constâncio também é duplo: o do bispo sucessor dos apóstolos (VG, I,1; III, 12, 14, 17; IV, 23),
peregrino, engajado e revestido da armadura da fé (VG, II, 8)32, e o da Imitatione Christi: desde
o início da vida religiosa de Germano narrada na Vita, fica muito bem exposta sua figura como
representação de Cristo, nos milagres que realiza. Assim ele encontra, é tentado e luta
constantemente contra demônios (VG, II, 7 - 9; III, 13; IV, 22; VI, 32, VII, 39); como já vimos,
controla as águas do mar (VG, III, 13), numa narrativa idêntica àquela de Jesus; também como
o “Messias” restabelece a saúde dos doentes (VG, III, 8; IV, 22, 24; V, 26; VI, 29, 30, 33; VIII,
45) faz cegos voltarem a enxergar (VG, III, 15) e até mesmo traz defuntos de volta à vida (VG,
VII, 38); Por fim, numa cópia fiel aos evangelhos, entra em Arles, capital das Gálias, montado
num jumento (IV, 20) e possui mesmo um grupo de discípulos que o acompanham e que numa
espécie de santa Ceia ouvem a predição de sua morte (VG, VII, 41). E mais importante, todos
os milagres efetuados por Germano trazem expressos a marca do espírito santo.
Junto a esses dois objetivos “mais explícitos” outras motivações tão ou mais importantes
aparecem na produção dessa hagiografia, e embora não sejam tão explicitas aos nossos olhos
de leitores do século XXI, são onipresentes na composição e revelam movimentações nos jogos
de disputas e de relações dos novos discursos religiosos e de poder que estão colocados para
esse momento. Daí a nossa necessidade de proceder a um questionamento crucial para se
entender o que estava em jogo: porque a iniciativa do Bispo Paciente de Lyon de encomendar

32

Referência direta à fidei lorica que São Paulo menciona na I epístola aos Tessalonicenses (5, 8) e na Epist. aos
Efésios (6, 11).
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uma Vita de São Germano de Auxerre ao padre Constâncio de Lyon, trinta anos
aproximadamente após sua morte?
A resposta, segundo nossas investigações pode e deve ser dada a partir do entendimento
do contexto político e religioso gaulês do último quarto do século V. Para isso, deveremos nos
remeter a uma controvérsia das mais candentes travadas na Gália desse século, decorrente da
questão pelagiana e das teses sobre Graça e Predestinação de Santo Agostinho. Ela vai opor
duas correntes de pensamento dentro da Ortodoxia Católica e ter implicações políticas
importantes para o desenvolvimento de nossos argumentos.
Como é afirmado na historiografia, a doutrina de Pelágio sobre o papel da Graça e o
Livre-Arbítrio (ou sobretudo – como muitas vezes acontece com uma doutrina - o
desenvolvimento que seus discípulos dão a ela33) é condenada em 418 pelo Papa Zózimo
(MARAVAL, 1997, pp. 375 – 385), mas possuem reminiscências que são comprovadas por

Pelágio (350 – 423) era um laico asceta, de origem bretona, que alcançou grande reputação em Roma (para qual
veio por volta de 390), no início do séc. V, por seus ensinamentos rigorosos que tinham como preocupação mais
uma atitude de espirito - face à dissolução moral da cristandade romana, depois que se tornara religião oficial do
Estado, do que uma reflexão dogmática, na qual será envolvido (MARAVAL, 1997, p. 76; SOISSON, 2011, p.
99). Ele defendia o papel do esforço do cristão no início e perseverança da fé, e a refutação da tese de Predestinação
absoluta daqueles que seriam salvos ou condenados à danação eterna. Logo, ele encontrou a forte oposição de
Agostinho de Hipona (354 – 430) - maior autoridade teológica sobre a ideia da gratuidade da Graça e da
Predestinação – e de seus seguidores que tentaram diversas vezes a condenação de Pelágio, por suas ideias. Mas
de fato, a grande amplitude que alcançou esta polêmica se deve, sobretudo, aos seguidores de Pelágio, sendo o
principal deles Celéstius, que é firme na oposição às ideias predesticionistas de Agostinho. Entre suas teses mais
controversas está a ideia de que o pecado original não existia, sendo que Adão tivera pecado apenas por si e, em
consequência, os recém-nascidos não teriam a mancha do pecado e poderiam serem salvos mesmo sem o batismo;
ele defendia também que os também que os homens poderiam viver sem pecado impeccatia. Celéstius é condenado
em um concílio realizado em Cartago, em 411, e novamente em 415, nos Concílios de Jerusalém e Dióspolis.
Quanto à Pelágio, este é absolvido nos mesmos concílios, por reconhecer a necessidade da Graça e o pecado
original. Não contentes com as decisões do concilio de Jerusalém, os bispos africanos do partido de Agostinho,
para os quais Pelágio sempre fora ambíguo em suas palavras, convocam novos sínodos ainda em 415, nas cidades
de Cartago e Miléve, confirmando a condenação de 411 à Celestius, estendendo-a a Pelágio e cobrando uma
decisão de Roma de pôr fim à polêmica. Ela se dá na forma de uma condenação a Pelágio e Celéstius, pelo papa
Inocêncio, que os exclui da Igreja até o momento em que se retratassem. Pelágio escreve ao papa confirmando
sua profissão de fé à ortodoxia e se diz caluniado. Em resposta a isso, o Papa Zózimo, que viera de substituir
Inocêncio, e é quem recebe a carta (que é acompanhada de um atestado de ortodoxia, subscrito pelo patriarca de
Jerusalém, Praylos) suspende temporariamente as condenações e convoca bispos africanos a discutirem com ele a
questão. Neste momento também o poder imperial interfere na questão, expulsando os chefes da heresia, pelos
tumultos provocados por eles em Roma, forçando também a decisão papal. O novo Concílio se dá em 418 a Roma,
condenando o Pelagianismo e enviando uma Tractoria a todos os bispos da Itália, que deveriam subscrevê-la.
Pelágio se refugia no Egito, enquanto Celéstius e seus seguidores ensaiam uma resistência no Oriente, sem muito
respaldo, mas que encontra algumas reminiscências atestadas na Gália, Bretanha e Irlanda até meados do séc. VI
(MARAVAL, 1997, pp. 375 – 385).
33
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nova condenação, no Concílio de Éfeso, de 431, bem como no relato das viagens de Germano
à Bretanha, em 429 e 446. Em meio às polêmicas entre seguidores de Agostinho e de Pelágio,
surge uma nova corrente religiosa de pensamento na Gália, levada à cabo sobretudo pelos
monges da Provença e com destaque aos de Lérins que, refutando as teses pelagianas tampouco
se alinham com as ideias de predesticionismo extremo de Agostinho. São os bispos que a
tradição jesuíta do século XVIII celebrizou como “semipelagianos” (VOGUE, 2003, p. 198)34.
Mas, assim como as ideias de Pelágio sofrem uma radicalização, devido muito mais
desenvolvimento delas por seus seguidores, também é possível verificar uma evolução do
pensamento agostiniano (efetuada tanto por ele, quanto por seus discípulos). Ela é verificada
na comparação do posicionamento de Agostinho desde 418 (ano em que o Pelagianismo foi
condenado), até o ano de sua morte, em 430, na qual vemos uma radicalização na tese da
Predestinação absoluta, levada à cabo pelo próprio bispo de Hipona, e depois defendida por
seus seguidores na Gália. Em duas de suas últimas obras - Sobre a Graça e o Livre-Arbítrio
(426) e Sobre a Correção e a Graça (427) - Agostinho, que até então restringia sua posição à
necessidade e gratuidade da Graça e universalidade do pecado original, avança sobre a questão,
propondo que Deus elegia seus poucos eleitos em meio a uma massa de perdição,
independentemente de seus méritos, sendo que os outros, também independente de falta pessoal

34

De início, constatamos uma incorreção na atribuição do termo semipelagianos aos monges provençais, primeiro
no que diz respeito ao prefixo “semi”, uma vez que as doutrinas que se diferiam em poucos detalhes nos primeiros
séculos da Igreja recebiam uma denominação própria, geralmente decorrente do nome do seu propagador – Pelágio
= Pelagianismo; Nestório = Nestorianismo – ou de uma característica que a destaca – como a crença na natureza
única de cristo = Monofisismo. A segunda incorreção advém do fato que, aceitando-se o prefixo, seria muito mais
coerente denominar a doutrina de “semi-católica” ou “semiagostiniana”, uma vez que seus defensores professavam
a fé ortodoxa, refutavam veementemente o pelagianismo e somente não concordavam com a Predestinação
absoluta de Agostinho. O termo aparece pela primeira vez no final do século XVI, relacionada à controvérsia De
Auxiliis que retoma a discussão sobre a Graça divina entre as ordens monásticas dominicana e jesuíta. Jacquin
(1906) faz um inventário do aparecimento do termo constatando que ele não aparece em nenhum tratado sobre
heresias eclesiásticas, até essa nova controvérsia que irá opor daquelas duas ordens. Ela começava com a acusação
dos dominicanos de que jesuítas cediam demais ao Livre-Arbítrio, numa postura pelagiana. Em resposta, os
jesuítas denunciavam que o determinismo dominicano se assemelhava ao calvinismo, restringindo o alcance da
salvação. Esse debate teria levado os teólogos a precisarem melhor a distinção entre os pelagianos e os que eles
chamam de início apenas de Masiliensis (ou marselheses). O termo “semipelagiano” aparece pela primeira vez no
livro Concordia (1588), de Molina, que suscita fortes controvérsias na Espanha e em Portugal, pelo autor ter
defendido os monges marselheses. Ele aparece novamente em 1594, numa censura feita pelo arcebispo de Segóvia
(citada na Hist. Congregationum de Auxiliis Gratiae, de J. H. Serry, publicada em 1740, na cidade de Veneza, p.
122) e num relatório de Henriquez, de 1597 (citado no mesmo livro, p. 90). Mas ele só se populariza de fato no
séc. XVIII, quando já aparece no Dicionário Teológico Católico e Belarmino o cita em seu De Scritoribus
Ecclesiastis, de 1613 (JACQUIN, 1907, pp. 506 – 508).
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- à exemplo dos recém-nascidos não batizados -, estariam de antemão condenados
(MARAVAL, 1997, p. 386).
Essa posição choca meios monásticos africanos e gauleses e um dos primeiros que
respondem a ela, embora sem se remeter diretamente à Agostinho, é João Cassiano (360 – 435)
- monge marselhês e discípulo de João Crisóstomo, do qual foi diácono - que é um dos
fundadores do monasticismo na Gália, a partir da criação do Monastério de São Victor de
Marselha (415). Em suas Conferências (sobretudo III e XIII), Cassiano defende que a tese
predesticionista reduziria o Livre-Arbítrio cristão à passividade e desleixo moral, uma vez que
segundo ela, os eleitos já estariam salvos de antemão. Ele não contesta em momento algum a
necessidade da Graça, mas questiona se ela não poderia ser ajudada pela vontade humana
(MARAVAL, 1997, p. 387)35. Diferentemente dele, os monges provençais, sobretudo do
Monastério de Lérins, vão confrontar diretamente Agostinho, acusando seu Predesticionismo
de levar ao ponto de afirmar que tanto o bem quanto o mal seriam obras de Deus, uma vez que
os que cometem o mal também teriam sido predestinados por ele.
Essas proposições farão com que Próspero de Aquitânia (c. 390 – c. 465)36 - o seguidor
mais fervoroso de Agostinho na Gália – corresponda-se com seu metre, denunciando seus
adversários. Ao que Agostinho ainda tem tempo de responder, com mais dois tratados: Sobre a
Predestinação dos Santos e Sobre o dom da Perseverança, ambos de 429, nos quais reafirma a
tese do Predesticionismo com um tom mais estrito ainda (que poderia ser reflexo de seu maior
pessimismo, face ao avanço vândalo, na África). Nessas obras ele responde que a Graça seria
necessária tanto no início como para a perseverança da fé e que a vontade para o bem inexistiria
sem ela.

35

Ao contrário do que defende Maraval, de que Cassiano se questionava sobre a necessidade da Graça para o
início da fé, Pinheiro (2010, p. 139) afirma que em sua Terceira Conferência, Cassiano defende categoricamente
essa necessidade anterior da Graça, uma vez que “o início da conversão e da fé, mas também a paciência a sofrer,
são nos dadas por Deus”. Mas de fato, o autor é um tanto ambíguo quando dizia também, em Décima Terceira
Conferência, que o homem poderia ou não atender ao chamado de Deus. Para Cassiano, embora decaído, o arbítrio
para o bem continuava no homem, mas era despertado por Deus (PINHEIRO, 2010, p. 143).
36
Assim como seu mestre Agostinho, Próspero também revela uma evolução de pensamento ao longo de sua vida,
mas em sentido inverso, como veremos a partir de seus últimos posicionamentos sobre a Predestinação. Além dos
seus escritos apologéticos ele é autor de uma importante história universal Epitoma Chronicon, que nada mais era
do que uma continuação da famosa Crónica de Jerônimo, e parecendo começar em 433 se estende por duas vezes,
até 445 e depois 455, ano em que encerra a narrativa. O Mais surpreendente é encontrá-lo nos meios monásticos
de Marselha e Lérins por volta de 462, e mais difícil ainda é vê-lo como bispo na diocese de Orleans, ao qual
Sidônio envia carta por volta de 479 (Epist. VII, 15), como quer crer Michel Rouche (1996, p. 151).
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Quando Agostinho morre (430), Próspero continua a polêmica, primeiramente, acusando
os monges lerinianos de Pelagianismo diretamente ao papa Celestino, que intervém na questão
e escreve aos bispos da Gália, exortando-os ao silêncio quanto à questão do Predesticionismo
(MARAVAL, 1998, p. 388). Depois, em 433, Próspero também escreve um panfleto contra os
monges provençais, que pelo título se identifica que o foco imediato de seus ataques era João
Cassiano: Sobre a Graça de Deus e o Livre-Arbítrio contra o conferencista (PL LI, 21). Nele
Próspero apresenta com todo fervor as teses agostinianas mais estritas:
- Incapacidade de o homem fazer o bem e iniciar-se na fé sem a Graça. O Livre-Arbítrio
existia, mas antes de ser despertado pela Graça estava morto para o bem. Assim a Graça não o
limitava, como pretendia os lerinianos, mas na verdade o aumentava;
- Gratuidade da Graça (e não recompensa pela vontade humana de fazer o bem,
impossível sem ela), e número limitado dos eleitos de Deus. Mesmo os que não escutaram a
palavra de Deus estavam condenados, pelo pecado original e ausência da Graça;
Mas nessa obra nota-se já uma nuance em Próspero, que abre a porta para um futuro
entendimento, a partir de uma certa diferenciação que ele efetua em relação ao Predesticionismo
agostiniano. Para Agostinho a Predestinação era absoluta, antes de qualquer previsão de méritos
ou deméritos, posição que chocava seus adversários, para os quais, ela era, ao contrário,
justamente consequência da presciência de Deus. Já Próspero vislumbra uma distinção entre
Predestinação para a salvação – totalmente gratuita e independente dos méritos – e outra para a
perdição, como consequência da previsão de Deus dos pecados cometidos37.
Do lado dos oponentes de Agostinho, coube ao ex-abade de Lérins, Vicente, tentar
encontrar um ponto de concórdia com o seu Commonitorium, de 434, em que não obstante
reconheça a importância das teses de Santo Agostinho sobre a Graça e volte-se mais à crítica
ao Nestorianismo, crítica algumas novidades escritas pelo bispo de Hipona em suas últimas
obras. Vicente defende como solução o apoio nas escrituras (segundo a qual a salvação seria
aberta para toda humanidade, conforme se depreendia de I Tim 2, 4) e na tradição mais aceita
pelas Igrejas Primitivas (MARAVAL, 1997, p. 389).

37

Contrariamente ao que defendia em Ad Rufinum de gratia et libero arbítrio (I, 2; IV, 5), na qual ainda
mencionava a massa peccati que era privada da Graça divina, ele abria essa distinção na nova obra (JACQUIN,
1906, pp. 298). Em escrito mais tardia ainda - De vocatione omnium gentium, posterior à 450, Próspero explica o
grande número de perdidos para a salvação a partir do “mistério do desenho divino”, distinguindo dois tipos de
Graça: uma universal aberta a todos, e outra especial, dedicada apenas a alguns que de fato conseguiriam se salvar.
Assim Deus manteria a promessa de querer salvar a todos. Os que se perdiam caiam contra a vontade do Criador
(JACQUIN, 1906, p. 295)
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Tendo esse debate sido arrefecido pelos dois lados (e pelo Papa Sixto III que evita tomar
partido, chamando-os à comunhão), ele só ganhará ímpeto novamente na década de 70 desse
mesmo século V, quando um padre da diocese de Riez, de nome Lucidius passa a propagar
novamente a ideia de Predestinação absoluta agostiniana (MARAVAL, p. 390).
Fausto (c. 410 – c. 495), que era bispo de Riez e também ex-abade de Lérins mobiliza
então sua rede de relações, para fazer prevalecer a posição “leriniana” sobre a controvérsia.
Assim como seus predecessores lerinianos, Fausto era forte opositor de Pelágio, a quem
chamava de pestifer doctor pelagio, mas também contrário às teses mais radicais de Agostinho
sobre a Predestinação. Para ele Predesticionismo absoluto e Pelagianismo eram duas faces da
mesma moeda que julgavam mal o papel da vontade humana: para a primeira a vontade humana
era corrupta e incapaz de qualquer mérito, e para a segunda livre e sobreposta à Graça de Deus
(MIELE, 1996, p. 216).
Assim ele compõe uma carta com seis anátemas, condenando as duas teses (HEFELE,
1973, pp. 909 – 910), subscrita por dez bispos de sua região e submetida à Lucidius, que por
sua vez, recusa a assinar. Então Fausto pressiona pela organização do Concilio de Arles,
realizado em 475, que enfim reafirma quatro proposições principais:
1 – Possibilidade do Livre-Arbítrio colaborar com a Graça, mas necessitando dela;
2 – Enfraquecimento do Livre-Arbítrio pelo pecado original, mas não seu
desaparecimento completo;
3 – Programa salvífico universal;
4 – Inexistência da Predestinação para o mal;
Mas embora Lucidius tenha sido condenado a se retratar, o bispo de Riez não teria saído
completamente satisfeito com as decisões desse Concílio, uma vez que desejava uma
condenação formal à Pelágio, no qual via a origem da confusão. Dessa forma, e motivado pelo
bispo de Arles, Leôncio, Fausto escreve o Libri duo de Gratia Dei et humanae mentis libero
arbitrio. E não desiste, recorrendo para isso ao seu velho amigo, bispo de Lyon e também ligado
a Lérins, Paciente, que convoca um novo concílio em sua sede episcopal. Este teria se realizado
entre 475 e 480, e chegava enfim à decisão desejada por Fausto.
Esse não será o fim da controvérsia, que será posta em questão mais uma vez no séc. VI,
pelo bispo de Arles, Cesário (também ex-monge leriniano). Através do II Concílio de Orange
(529) Cesário consegue o prevalecimento do Agostianismo mais moderado, que embora
reconhecia a necessidade absoluta da Graça (mesmo para o início da fé), reconhecia também
que os homens poderiam contribuir com ela, bem como a impossibilidade da existência da
Predestinação para o mal (MARAVAL, 1997, p. 391). Essas decisões seriam confirmadas pelo

99

Papa Bonifácio II, e retornariam muitos séculos depois, com o aparecimento de novas
divergências, no contexto da Escolástica.

Embora à primeira vista a discussão apresentada acima pareça uma digressão do nosso
foco principal, entendemos totalmente relacionada com o contexto de produção da Vita
Germani e de suas motivações. Vemos como o embate de Germano, campeão da Ortodoxia
contra o Pelagianismo acontece, segundo a narrativa, no exato momento em que fervilhava na
Gália, o debate entre agostinianos e “semipelagianos”. E como ele reflete por sua vez, por sua
vez, no embate que o próprio grupo do qual fazia parte Fausto, Eufrônio, Lupo, Paciente e,
provavelmente, Constâncio (o autor) travava, na retomada dessa questão quarenta anos depois,
exatamente por volta do momento em que ele o padre lionês publica essa hagiografia.
Então vemos como a escolha da composição de uma Vita de São Germano, duas vezes
campeão da ortodoxia contra aquela heresia, está totalmente ligada ao contexto vivido por seu
autor e encomendador. Não sem boas indicações, acreditamos na formulação de um documento
de propaganda, que mostra, primeiro, como esses bispos estavam ao lado da ortodoxia, contra
a Sinistrae Persecutiones de Pelágio. Mas também como as características do campeão da
Ortodoxia são aquelas que esse partido da Gália defende, em detrimento de outras que estão
colocadas, uma vez que a questão da própria Ortodoxia ainda estava em aberto.
Corroborando mais ainda essa tese, vemos ainda nessa Vita, embora de maneira menos
explícita, mas constante, a luta direta contra o Arianismo, uma vez que a santidade de Germano
é manifestada, sobretudo, pela invocação à trindade, pela manifestação do Espirito Santo de
Deus nos milagres operados por ele, e pelo dom da palavra do santo que era como “enchentes
torrenciais de eloquência assimilada de trovões apostólicos e evangélicos” e que chama à
conciliação e à “via correta da Salvação” (VG, III, 14)38. Interessante que esse discurso é
composto sob um contexto em que Constâncio e Paciente, são padre e bispo respectivamente
de uma Lyon sob domínio burgúndio e ariano.
Os burgúndios se estabeleceram na Sapaudia (ultrapassando um pouco a atual Savóia) em
443, como federados do Império, e inclusive participaram da Campanha dos Campos
Catalaúnicos (451), com romanos, visigodos e alanos, que juntos derrotaram os hunos de Átila.

Também em VG, I, 4 Constâncio menciona a uia ueriitatis, em referência a João 14, 5 – 6 que diz: “Disse-lhe
Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o
caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”
38
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Após isso, e aproveitando das dissenções entre galo-romanos e Roma, com a deposição de Ávito
(sogro de Sidônio) e da conjuração de Marcelino (da qual desconfia-se que Sidônio estivera
envolvido, e da qual este mesmo trata numa de suas cartas (Epist. I, 2), os burgúndios
aproveitam para estender seus domínios no vale do Reno, até Lyon, por volta de 457 (GRIFFE,
1966, p. 74). Passado um breve período de recuperação desta cidade pelas tropas romanas de
Majoriano (458), com o assassinato desse imperador por Ricimero, em 461, novamente os
burgúndios (com apoio dos visigodos) se amparam de Lyon. É atestado que eles já estavam
bem estabelecidos ali em 470 e Sidônio relata que passou um momento de convivência com
eles (Carm. XII).
A relação dos responsáveis pela produção da Vita Germani com os burgúndios explicaria
porque, segundo o que defendemos, o ataque ao Arianismo na narrativa ainda que onipresente
é menos explícito39.Embora fosse um grande defensor da ortodoxia e construtor de inúmeras
igrejas na região de Lyon, mantinha boa relação com os invasores arianos e era convidado
frequente à mesa do rei Chilperico, como atesta Sidônio em carta endereçada àquele bispo,
datada de 472 (Epist. VI, 12). Sidônio fala da deferência que os soberanos tinham para com o
santo bispo e mesmo dos jejuns promovidos pelo bispo que a rainha burgunda seguia. Sidônio
testemunha na mesma carta citada acima, não somente a boa convivência, mas o trabalho de
Paciente na conversão dos burgúndios “Quanto aos bárbaros, dóceis doravante, todas as vezes
que são convencidos por vosso verbo, eles não abandonam mais vossos passos, desde o
momento que vós os salvastes, bem-aventurado pescador de almas, das profundezas do erro”
(Epist.VI, 12).
O fato é que o trabalho de Paciente resultou no ambiente totalmente condescendente para
com o Catolicismo que assistimos em Lyon entre finais do séc. V e início do VI, com seu
predomínio progressivo mesmo na corte burgunda. Em Gregório de Tours presenciamos a
história de como o rei Gundebaldo pede para ser batizado em segredo, com medo de trair as
tradições de sua raça (Hist. Franc. II, XXXIV)40. Mesmo que esse não se convertesse, temos
o testemunho de sua esposa Carétene, que manda construir a igreja de São Michel D’Ainay,

Constâncio não cita nenhuma vez a palavra “ariano”, mas para todos os milagres e exorcismos operados por
Germano é invocada a Trindade e o gesto de unção com o óleo bento do santo-espírito.
40
Griffe defende que o pedido de Gundebaldo teria motivado Remígio de Reims a escrever a famosa carta à Clóvis,
felicitando por seu batismo, como forma de incentivar o soberano burgúndio, pelo exemplo do rei franco (GRIFFE,
1975, p. 279).
39
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onde havia seu epitáfio, e também de seu filho, Sigismundo se converte ao catolicismo e envia
uma carta ao papa Símaco, por intermédio do Bispo Ávito de Viena (GRIFFE, 1975, p. 279).
Por fim, temos o exemplo da sobrinha do rei Gundebaldo, Clotilde, que além de ter grande
influência na conversão do rei franco Clóvis, é testemunha de uma das primeiras peregrinações
ao túmulo de São Germano em Auxerre, em 492. Quando dessa visita, ela manda erguer no
lugar do Oratório de São Mauricio, onde estava enterrado Germano, uma grande Basílica,
consagrada a seu nome, trabalho que será terminado por seu filho Clotário I, no final do séc. VI
(SOISSON, 2011, p. 186).
Esses dados confirmariam a afirmação no início desta dissertação, de que não obstante
todas as tensões verificadas, o contexto pelo qual passa a Gália Romana do séc. V, com a
chegada de novos povos é, na maioria das vezes, mais de acomodação que de conflito.
Constâncio e Paciente têm uma relação de coabitação frente aos burgúndios arianos, por isso,
quando o ataque ao arianismo destes se dá na narrativa, ele é camuflado. Face ao exposto, vemos
como tivera sido fundamental o esforço de Paciente, que mesmo com todo o vigor de sua
Ortodoxia, soube não esticar demais a corda e vencer os burgúndios pela santidade e
convencimento. E mais uma vez vemos aqui a Vita Germani como um excelente instrumento
de propaganda tanto dessa santidade, e como do verdadeiro exemplo cristão a ser seguido.
À exemplo dessas duas últimas virtudes citadas a pouco, constatamos na Vita Germani
um grande paralelismo entre características atribuídas a Germano e aquelas atribuídas a
Paciente – como bondade, desprendimento, ascese, zelo, humildade, cultura, vigilância,
coragem - e que seriam fundamentais para, ao nosso ver, um novo exercício de autoridade,
representado em Germano e empreendido por Paciente e pelo grupo de bispos do qual ele fazia
parte, unidos por uma nova Paideia, pela amiticia e pelos ideais leriniano em comum, seja na
esfera religiosa bem como na secular. Assim, esse documento seria tanto panfleto de reforço e
argumento às ideias que defendem e embatem, bem como propaganda do sucesso do modelo
que empreendem.
Para o capítulo seguinte buscaremos testar alguns temas (ou modelos) que, em conjunto,
podem corroborar o que queremos dizer com essa nova autoridade que se pretende defender ou
construir. De antemão citamos alguns desses temas que vislumbramos e que, de alguma forma,
já abordamos no presente capítulo: O primeiro tema é o da edificação que se constrói a partir
da imagem de uma santidade episcopal, apontando a importância da conversão permanente, que
por sua vez se vincula à autoridade, tal qual formulada pela escola de Lérins. O segundo tema
é Cristológico, não bastando apenas o bispo agir como um apóstolo, mas devendo ser imitação
do próprio Cristo. Ele dá conta assim, não apenas da representação contra uma heresia, mas do
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modelo à totalidade da Cristandade, que é exortada a lhe seguir, enquanto via que conduz à
verdade. O terceiro tema é do bispo engajado, que interfere no mundo como juiz, mediador,
defensor da cidade, e colaborador dos poderes temporais.
Assim, passaremos a como esses temas (ou os discursos que se dizem deles) se relacionam
e influenciam na questão do poder e da autoridade pública da Gália Romana do século V.
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3 CAPÍTULO III - DA AUCTORITAS À POTESTAS DE UM BISPO GALO-ROMANO
DO SÉCULO V

3.1 PREMISSAS DO PODER E AUTORIDADE NA ANTIGUIDADE TARDIA

Gostaríamos de iniciar este último capítulo nos referindo mais uma vez àquela mudança
de paradigmas nos estudos históricos – ocorrida a partir dos anos 60 do séc. XX - de que vimos
tratando em várias passagens ao longo da presente dissertação. Buscamos evidenciar como,
segundo nosso ponto de vista, ela impacta desde nossas premissas teórico-metodológicas, o tipo
de abordagem escolhida, nossos objetivos de análise e os resultados que pudemos apresentar
deles. Essa volta não é meramente retórica, a fim de reforçar o que já argumentamos, mas se
torna necessária como introdução para a última das discussões que propomos para esse trabalho
que é o do lugar do discurso de autoridade nas relações de poder na Antiguidade Tardia, e mais
especificamente daquele produzido por e para os principais herdeiros da autoridade imperial
nas cidades gaulesas a partir do século V., que são os bispos da ortodoxia cristã.
Já vimos como esse período de renovação que se prolonga, em última instância, até os
nossos dias (como por exemplo com a Nova História) testemunhou uma verdadeira revolução
na disciplina histórica, influenciada pela chamada “explosão cultural” nos estudos das Ciências
Humanas. Passando em revista seus efeitos, ele propiciou a inserção de novas esferas de análise
até então postas em segundo plano - como a História Cultural, a História Regional, a “História
dos Vencidos”, a Micro-História e etc.; a introdução de novos conceitos e categorias de análise
– como mentalidades, ideias políticas, representações, “viragem linguística”, “morte” e
“retorno” da Narrativa; propiciou também alargamento da noção de fontes – tanto com a
incorporação de novas ferramentas de análise bem como a aceitação de novos tipos de fontes,
como aquelas de cultura material e de origem literária. E por fim, ajudou a se tornar concreta
uma maior colaboração entre disciplinas até então isoladas em seus compartimentados espaços
acadêmicos, ensejando novos paradigmas de análise.
O resultado de todo esse movimento reflete diretamente nas escolhas que fizemos e que
defendemos ao longo dos dois primeiros capítulos. A começar pela opção que fizemos para o
primeiro, de trabalhar com a desconstrução de “Formas de História” anteriores que davam conta
de explicar o período que vai do desaparecimento das estruturas tradicionais de poder no
Ocidente Latino à conformação dos novos reinos romano-germânicos nesse mesmo espaço.
Formas que eram pautadas tanto pela dicotomia romanista/germanista, como por discussões
políticas, sociais e acadêmicas em muito posteriores aos fatos abordados. Nossa escolha não se
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deve somente pelo fato de que a discussão em torno dessas “formas” conduziu nos anos 60, ao
estabelecimento de um novo quadro temporal chamado de “Antiguidade Tardia”. Mas porque
ela ensejou uma nova compreensão da História, mais abrangente, que encontra sua natureza na
sucessão de apropriações e reapropriações de discursos que para se legitimarem recorrem à
memória social, aos mitos de origem e à tradição de uma dada sociedade. A legitimação da
História pela tradição funda verdades sobre ela, verdades estas que são sempre provisórias e
que mudam de acordo com a mudança nas necessidades, interesses e nos critérios orientadores
de sentidos que ensejaram a construção dessas mesmas verdades (RÜSEN, 2003).
Uma vez que os critérios de orientação mudam, também somos obrigados a rever nossas
fontes, seja buscando novos documentos, ou revendo as abordagens praticadas sobre as mesmas
fontes já utilizadas anteriormente. Partindo deste entendimento, tornou-nos possível para o
segundo capítulo entender os documentos analisados como fonte de legitimação, seja de
verdades já estabelecidas pela tradição, seja de novas verdades que se pretendiam construir e
conformar. É na relação com estas “verdades” que procuramos as novas fontes de legitimidade
para a autoridade e poder dos bispos galo-romanos, que teriam sido reconfigurados a partir do
séc. V.
Para este terceiro e último capítulo, vemos que aquela viragem historiográfica implica
numa nova possibilidade de estudo para as relações de poder para o período entre o final do
Império do Ocidente e nascimento das dinastias romano-germânicas. É como consequência dos
Estudos Culturais e da interdisciplinaridade nas Ciências Humanas que pudemos recuperar, por
exemplo, a esfera de uma “História Política” não mais factual, institucional ou “burocrática”,
mas problematizadora e focada nos processos de permanência, de interação, de adaptação e de
transformação política que existem hoje e sempre existiram para qualquer civilização. Para o
período e tipo de poder na análise proposta, ela se torna ainda mais estimulante, uma vez que
se resgata com a História Política a própria possibilidade de se falar na existência de burocracia
estatal ou autoridade pública para a época posterior à “queda” da administração imperial
romana.
Se, por um lado, a História Social proposta pela escola do Annales foi responsável junto
com a História Econômica e com a Sociologia pelo rebaixamento de Status que a História
Política possuía até o início do séc. XX, foi um de seus fundadores, Marc Bloch, quem deixou
uma via aberta para sua reabilitação posterior.
É com o seu Os Reis Taumaturgos, de 1924, que ele coloca o problema da legitimidade
do poder real na Idade Média, recorrendo à famosa tese da sacralidade real das dinastias
germânicas. Segundo Bloch, embora esta sacralidade tenha sido retrabalhada e diminuída pela
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influência da Igreja, ainda assim ela teria resistido na consciência coletiva dos súditos por
séculos, e reaparecia na ação taumatúrgica dos reis franceses e ingleses, já na Baixa Idade Média
(BLOCH, 2006, p. 120 -157). Ao trabalhar com as formas invisíveis da legitimação da
autoridade pública baseadas numa “consciência popular”, Bloch inovava, praticando já nos
anos 20 uma espécie de “História Antropológica” (embora criticasse o exagero dos
antropólogos que viam excessivamente o papel sagrado da realeza germânica). Ele se inspirava
no trabalho já realizado por antropólogos como James Frazer e o seu O Ramo de Ouro (de
1890), que teve grande impacto nos estudos da relação do poder com o sagrado. Bloch inovava
também na abertura de caminho ao estudo dos “utensílios mentais” das sociedades e na ruptura
da dicotomia clássica entre dominantes e dominados, mostrando como certas percepções do
poder real circulavam e eram partilhadas por estratos diferentes da sociedade europeia.
Décadas após os Reis Taumaturgos de Bloch, foi a vez de Ernest Kantorowicz, com o seu
Os dois Corpos de Rei (de 1958) tratar do mesmo problema, optando dessa vez pela
historicização da sacralização da monarquia. Segundo sua tese, ela teria sido legitimada na
interpenetração entre as esferas do poder temporal e eclesiástico. Isso teria ocorrido em plena
Idade Média, como um produto original dela em relação à Teoria do Poder. Assim, residiria na
reflexão teológica sobre a política a noção dos “dois corpos” do rei, uma vez que homem-rei
que seria revestido de nova personalidade “mística”, a partir de sua unção divina
(KANTOROWICZ, 1998, p. 50 - 52).
Esses dois autores influenciaram várias gerações de historiadores e podem ser
considerados precursores das perspectivas de análise da História das Mentalidades e da Nova
História Política, que se desenvolveram posteriormente. Embora possuam diferentes
perspectivas, eles coincidem em ao menos três pontos, que são: a recusa de atrelar o poder a
eventos efêmeros (à curta duração ou histoire évenementielle descrita por Braudel), a recusa
também do determinismo socioeconômico sobre ele e, por fim, a existência de uma autoridade
pública reconhecida para o mundo pós-românico (SILVA, M., 2003, p. 238).
As contribuições de Bloch e Kantorowicz são decisivas tanto no que diz respeito ao
impulso dado nos Estudos Culturais e dos utensílios mentais das sociedades, quanto na
reabilitação da História Política. Mas não mais aquela pautada na narração cronológica e factual
e a partir dos documentos de “arquivo” e sim numa História Política mais abrangente, que
contou com a colaboração mais direta da Antropologia Cultural e Política, da Arqueologia, da
Etnografia, e que contribuiu diretamente para a diversificação das fontes de análise. Essa
renovação historiográfica abriu a possibilidade de se enxergar o poder como resultante da
escolha de indivíduos e permeável às aspirações de estratos sociais diferentes, e também de
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compreender a anterioridade da autoridade pública ao Estado Moderno. Para a Antiguidade
Tardia, isso permite abordar o período não mais como o do desaparecimento da autoridade
pública e sim como o do “rearranjo de forças que conduziram à constituição de um mundo ainda
marcado pela influência da Romania, mas profundamente original” (SILVA, M., 2008b, p. 57).

No livro que analisa a formação de uma monarquia cristã no Reino Merovíngio, Marcelo
Candido da Silva cita três propostas bem definidas de se tratar a questão do poder e da
autoridade pública no Ocidente Alto Medieval41.
A primeira delas é a de Michel Senellart, a partir de seu As Artes de Governar (de 1995),
no qual autor defende a ideia de uma separação entre o que significava “governar” e “dominar”
na Alta Idade Média, argumentando que o governo (com toda a polissemia que ele carrega para
todo período medieval) é anterior ao Estado e revestido de um conteúdo cristão. Para Senellart
a dominação visava simplesmente perpetuar a si mesma, enquanto o governo sempre buscou
uma finalidade (ou pluralidade de finalidades) exterior a si, ainda que ela tenha se transformado
ao longo dos séculos (SENELLART, 2006, p. 19). Para o nosso período, Senellart recupera o
significado etimológico do termo, que representava “reger” ou “dirigir” e que estava ligado
mais a uma ideia de ofício (regimem) que o de uma soberania real sobre um dado território.
Assim, o regimem precederia o Regnum, e durante esta época seria dotado de um conteúdo
inteiramente cristão, no qual o ato de regere (função régia) é absorvido pela exortação cristã.
Ela não somente influenciou e limitou o poder régio, convidando-o à governar com justiça e
segundo os preceitos cristãos, como acabou por fundamentar o próprio poder do rei, este por
fim representando a finalidade última de conduzir os súditos à salvação (SENELLART, 2006,
p. 69). Para isso, a pregação cristã (ancorada numa original teoria de poder desenvolvida por
Santo Agostinho) também teve que se adaptar aceitando que, para atingir o objetivo proposto,
o governo tivesse a liberdade na “coerção dos corpos”42. Assim o governo teria a missão não

Embora reconheça a legitimidade do conceito ou forma “Antiguidade Tardia”, com todas as suas permanências
e rupturas, Cândido (2008b, p. 61) opta por trabalhar com o termo “Alta Idade Média”, que daria conta melhor de
explicitar os novos processos e organização política analisados por ele, a partir sobretudo do Séc. VI, no Ocidente
Latino.
42
Para Senellart, o primeiro autor cristão a preconizar a força enquanto instrumento de condução espiritual foi
Santo Agostinho, quando da querela donatista. Para comprovar tal afirmação, o autor cita autores cristãos
anteriores, como Gregório de Nazianzo, para quem o ato de dirigir não deveria ser exercido por meio da coerção
(que rapidamente reconduziria a pessoa submetida a ela ao seu estado primitivo) e sim pela persuasão
(SENELLART, 2006, p. 28).
41
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somente de reger os súditos como também de corrigere, ou seja, agir sobre a vida dos outros,
corrigindo-os.
Senellart defende ainda que essa foi a primeira etapa de uma evolução que, a partir do
séc. XIII causou uma confusão entre os termos Regimen e Regnum, com uma relativa
autonomização do político em relação ao espiritual. O passo seguinte é dado por Maquiavel,
que rejeita o finalismo cristão e volta-se mais para a eficácia do governo. Ainda assim
Maquiavel não rompe definitivamente o referencial escolástico, sendo que “reinar” continuava
significando governar” para tal autor, mesmo que o critério não fosse mais o do “bom governo”.
Para Senellart o passo decisivo só é demonstrado por Hobbes, no qual o entendimento do que
era o “governo” já não seria mais a razão de ser do poder público, mas apenas uma função deste
último, que embora essencial, seria distinta do “aparelho solene da soberania” (SENELLART,
2006, p. 42). Podemos resumir que, para Michel Senellart, somente com essa autonomização
da soberania do corpo político que então poderia ter surgido uma noção real de Estado, o que
inexistiu durante todo o período medieval.
Uma proposta intermediária ao nascimento do Estado seria, como defende Cândido
(2008a, p. 312) a de Jean-Philippe Genet em seu État Moderne: genèse, bilan et perspectives
(1990) na qual o medievalista francês defende a anterioridade da burocracia estatal ao período
moderno. Ela teria sido gestada em plena a Idade Média, quando surgem os aparelhos
administrativos, a valorização do papel do príncipe enquanto fonte da lei e a concepção
territorial do poder, e sobressai-se durante o período de guerras entre finais do séc. XIII e início
do XIV, em que os reis e príncipes unificam seus territórios com a finalidade de defesa
(GENET, 1990 apud SILVA, M., 2008a, p. 313).
A terceira proposta de tratamento da questão do poder e do Estado na Antiguidade Tardia
ou Alta Idade Média seria representada por K. F. Werner, do qual já tratamos anteriormente.
Este autor é categórico em defender a existência do Estado, no período de surgimento das
dinastias romano-germânicas, uma vez que a mesma autoridade pública romana que
reconhecera o Cristianismo como religião oficial não desaparecera com as chamadas “invasões
bárbaras”, mas tivera sido de fato conquistada por dentro, por funcionários da burocracia
romana. Estes souberam adaptar o legado recebido à realidade das relações de poder nesses
territórios, para isso recorrendo ao importante auxílio dos bispos cristãos, bem como das
aristocracias galo-romana e franca (WERNER, 1996; 1998). O Estado estaria incarnado no
Regnum ao qual o Princeps e toda sua burocracia serviam na forma de um ofício ou função
pública (WERNER, 1992, p. 710; 1998, p. 2002; SILVA, M., 2008a, p. 313).
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Para Marcelo Candido da Silva (2008a, p. 314) as diferenças entre a posição de Senellart
e Werner não se resumiriam apenas à aceitação ou não da existência do Estado para o período
que se segue ao Estado Romano, mas nas concepções distintas que eles possuíam da matriz da
Sociedade Política Moderna. Para Senellart ela estaria representada em Maquiavel e Hobbes,
com a desvinculação entre o governo e as premissas cristãs, que permitiu o nascimento do
Estado. Já para Werner o fenômeno moderno do Estado não nasceria dessa desvinculação com
a doutrina católica, mas o que ocorre aí é sua secularização, de modo que a vinculação entre as
esferas política e religiosa anterior não inviabilizaria de forma alguma a existência da
autoridade pública da qual o Estado Moderno seria tributário.
Visto dessa forma, Senellart erraria ao separar demais a ideia de governo daquela de
dominação, já que elas estariam por natureza ligadas – o exercício do poder pressupunha a
obediência dos súditos –, tendo o próprio autor reconhecido que o cristianismo defendeu desde
Agostinho a “coerção do corpo social”, direcionada às suas finalidades escatológicas. Ao se
falar de Estado para a Antiguidade Tardia ou para a Alta Idade Média teríamos sem dúvida de
concebê-lo da maneira distinta da noção acabada e estabelecida pelos teóricos modernos, e
proceder a historicização das formas anteriores verificadas do que ele significava.
Essa discussão no remete à questão dos três tipos de autoridade ou dominação
constituídos por Weber em seu segundo volume de Economia e Sociedade (de 1922). Para
Weber, a dominação tinha um sentido geral de poder, isto é, “de possibilidade de impor ao
comportamento de terceiros a vontade própria”. Seguindo a regra de seus “tipos ideais”, ela
poderia se apresentar basicamente sob três formas legítimas: a dominação racional-legal, que
em seu tipo puro se apresenta como a dominação burocrática, geralmente nomeada ou eleita, e
que é assumida enquanto “serviço” e obedecida por força de regra instituída e não de direito
intrínseco à pessoa que o ocupa; a dominação tradicional, de caráter patriarcal ou comunitário,
que é exercida em virtude de dignidade própria da pessoa que o exerce, legitimada ou
santificada pela tradição e que, inclusive, poderia criar novo direito diante das normas e dessa
mesma tradição (como, por exemplo, com os direitos feudais); e a dominação carismática, que
é exercida em nome da devoção efetiva a uma pessoa, por seus dotes místicos ou sobrenaturais
(carisma) (WEBER, 2003, pp. 128 – 141).
Ressalvando que o próprio Weber reconhecia que estas “formas puras” servem muitos
mais de referencial teórico do que são de fato observadas na realidade (WEBER, 2004, p. 187),
vemos como para o sociólogo alemão a diferenciação não estava entre o que significava
governar ou dominar, mas nas suas formas de legitimação. O poder sempre implicaria na
dominação de alguém, que obedeceria seguindo uma daquelas três justificativas.
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Se interpretarmos a análise que Senellart faz dos significados de governar durante a Idade
Média e na Idade Moderna, à luz desses referenciais teóricos weberianos, diríamos que,
enquanto o Estado Moderno estivesse totalmente ligado ao tipo de dominação racional-legal,
regido por constituição e leis, o governo durante a Idade Média estaria muito mais vinculado
àquela ideia de dominação tradicional, marcada muito mais pela patrimonialização do poder.
Esta leitura estaria em consonância com a análise mais geral que se fazia de uma “esfera política
medieval”, no período em que Weber produziu sua referida obra. Mas ela confronta toda a
evolução historiográfica da segunda metade do Séc. XX que trabalha com a permanência de
Instituições políticas, do Direito e da autoridade pública no período43.
Dois exemplos na historiografia nacional mais recente dão conta de exemplificar essa
permanência. O primeiro é o de Renan Frighetto, que desenvolve trabalhos voltados para os
espaços de ocupação visigótica na Antiguidade Tardia. Este autor é um dos historiadores que
defendem a ideia de uma “transição” na Antiguidade, de ordem política, econômica, social e
cultural - que iniciando no Séc. III e indo até o séc. VIII, teria conformado uma nova identidade,
ainda que tributária dos referenciais romanos. No espaço visigodo ela teria se completado com
a conversão do rei Recaredo ao Cristianismo Católico, em 589. A partir desse marco há uma
transformação dos significados da Romanidade, que são transmutados para o de Christianitas44,
e a completa integração do reino, com a unificação das elites hispano-romana e visigótica. O
rei passa a praticar uma política de Imitatio Imperii, já tributária do modelo baixo imperial, em
que os imperadores, começando por Constantino, legitimavam seu poder a partir de referenciais
teóricos clássicos e uma nova interpretação cristã, com fins à centralização política entorno
deles (FRIGHETTO, 2006). A letigitamção dos reis visigóticos assim se dava sobre as bases
da Tradição Antiga, mas já retrabalhada pela ideologia cristã. E mais uma vez fundamental na
construção e conformação dessa formulação original do poder está a figura dos bispos, com
seus concílios do séc. VI e VII que funcionavam como verdadeiras assembleias políticas.

43

Com tal exposto não pretendemos afirmar que Senellart negue a existência de autoridade reconhecida no
Ocidente tardo-antigo e medieval. O que o autor faz é negar a existência de um Estado, tal como é verificada em
sua forma Moderna. Mas ao reconhecer que a ligação do poder constituído com a teologia cristã seria a grande
responsável pela inexistência daquela estrutura, ao nosso ver, Senellart promove um rebaixamento das formas de
poder preexistentes, em paralelo com a escala decrescente desenhada por Weber, com suas formas de dominação.
44
Como forma de embasar o exposto, o historiador cita o fato do paganismo remanescente ser menos tributário ao
panteão greco-romano, e mais uma forma de resistência “anti-romana”. O cristianismo, por sua vez, cumpre a
função aí de instrumento de unificação do Reino Visigodo (FRIGHETTO, 2005, p. 43)
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Para a Gália Merovíngia nos reportamos mais uma vez ao trabalho de Marcelo Cândido
da Silva. O autor se coloca do lado de Werner, no debate acerca da existência de uma noção de
Estado na Alta Idade Média, embora prefira se referir à “autoridade pública”, “melhor adaptada
ao estudo da realeza franca” (SILVA, M., 2008a, p. 315). Este historiador também enxerga a
legitimação do poder real dos reis merovíngios na adaptação dos símbolos e títulos romanos,
bem como a influência crescente dos referenciais cristãos na ideologia do poder real.
Um marco na relação do Estado Franco com a Igreja, na visão Silva, seria o período das
Guerras Civis Merovíngias, no qual cresce consideravelmente a participação dos bispos nas
questões temporais do Regnum – com uma consideração intuitivamente importante para nossa
dissertação, que é o fato de ela ter sido sempre mais importante na região da Burgúndia – e o
sentido de utilitas publica se torna mais impregnado dos preceitos cristãos. Embora os bispos
do território gaulês já contassem com grande respeito e consideração por parte dos príncipes
merovíngios, que os viam como parte integrante da burocracia dos Regnum Francorum, a noção
da utilitas publica para estes príncipes estava de início mais voltada para a perenidade da
monarquia franca, ainda em vias de se constituir. Ela era justificada pela manutenção da paz e
no equilíbrio das “estruturas concorrenciais familiares e eclesiásticas” que nem sempre eram
favoráveis aos interesses desses últimos, como revelariam as partilhas do território entre os
herdeiros da monarquia, que muitas vezes não respeitavam a divisão das dioceses episcopais.
Teria sido após as guerras civis do final do séc. VI que, tanto o partido imperial teria sido
derrotado de uma vez, quanto a influência do episcopado teria se tornado definitiva. O papel
maior dos bispos opera uma transformação no sentido de “bem comum”, reconhecido, a partir
de então, como forma governo cristão que tem a finalidade última a salvação dos súditos. Para
Cândido, o Império Cristão Carolíngio é tributário da Realeza Cristã Merovíngia, e isso
somente teria se efetuado quando o Estado absorve como sua função última e fundamento de
sua autoridade os objetivos escatológicos da Igreja (SILVA, M., 2008a, pp. 316 – 322).
Partindo dessa ideia de autoridade trabalhada pelo autor acima, gostaríamos de explicitar
a diferenciação que fazemos em nossa argumentação sobre a autoridade episcopal, distinguindo
esta (autoridade) da noção geral de poder. Para isto, contrapomos as ideias de autoridade e
dominação em Weber - que agem enquanto sinônimas - àquela construída por Hannah Arendt
em Entre o Passado e o Futuro (de 1954).
Para a filósofa supracitada, os conceitos de poder e autoridade não sinônimos, mas ligados
por uma relação intrínseca. A autoridade seria vista para a autora como a legitimidade da
posição hierárquica superior de alguém, que não se confunde com persuasão nem coerção. Já o
poder é visto como a capacidade de agir em comum acordo para um fim exterior ao indivíduo
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e de acordo ao bem comum de um grupo. Assim, quanto maior reconhecimento da autoridade
do indivíduo, maior será a legitimidade do poder de governar. Ao contrário, quanto menos
reconhecimento de sua autoridade, menor a legitimidade do poder e reforço da violência
(ARENDT, 2011, p. 129).
Dessa forma buscamos justificar, segundo as conclusões que tiramos, como vemos surgir
uma nova autoridade nas mãos de personagens episcopais do século V gaulês e como ela se
relaciona com as formas de autoridade pública existentes então.
Grande parte desses personagens já possuía o poder de fato (legal ou tradicional, como
quer Weber) e também a autoridade ancorada na tradição (conforme defendido por Arendt), por
fazerem parte das famílias aristocráticas e senatoriais tradicionais do Império. Mas as
transformações ocorridas sobre essa mesma tradição implicam a constituição de novas formas
de legitimação sobre elas, e para isso, temos como fundamental o contexto que analisamos para
a Gália. Vemos que as relações de poder se transformam, com a fragmentação do poder
imperial, a articulação de novas redes locais de poder e o surgimento de novos atores, dentre
eles, os novos habitantes do Império e a estrutura eclesiástica. Dentro da Igreja as coisas
também evoluem progressivamente. Inicialmente, ela vai ocupando posição de destaque no
interior da sociedade romana muito devido à autoridade que constitui em torno de si, enquanto
Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. A partir disso, poderíamos dizer que ela subiu todos os
degraus de legitimação do poder propostos por Weber. De tal modo, a Igreja parte de uma
posição de autoridade vinculada à forma de dominação carismática, com suas comunidades de
santos e mártires. Após três séculos, ela passa ao estágio seguinte, em que o reconhecimento do
Estado de sua posição enquanto religião oficial lhe conferem a forma de dominação tradicional,
santificada na tradição. E por fim ela chega ao estágio da dominação legal, quando se torna a
última estrutura sobrevivente desse Império, sendo sua continuadora no Direito e na estrutura
burocrática que ergue45.
Mas essa progressão acarreta em perdas também em relação a sua autoridade, tal qual a
entendemos. A Igreja dos Mártires se torna Ecclesia Imperator, cada vez mais voltada às

45

A conceitualização que fazemos dessa autoridade episcopal está subsidiada também pela análise que faz Cláudia
Rapp (2005, pp. 16 – 17) que propõe que a fonte da autoridade é exterior ao indivíduo que a possui, em
reconhecimento natural (não depende de persuasão ou dominação, assim como afirma Arendt). A autora a divide
em três categorias – espiritual, ascética e pragmática - que se encontram somente com a expansão do papel do
episcopado para a comunidade cristã e para a cidade em geral. Uma dessas formas de autoridade - a ascética teria
inclusive correlação com o tipo de dominação carismática, descrita por Weber, mas Rapp opta por não trabalhar
com esta categoria que a oporia às outras duas, de caráter mais “institucionalizado”.
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preocupações materiais e mundanas, com o risco de se converter tão somente numa opção à
mais de possibilidade de carreira, aos jovens de famílias aristocráticas do Império. Esse temor
pode ser depreendido nas exortações episcopais de finais do séc. IV e do Vº, na resignação e
nas lamentações de escritores cristãos tais como Jerônimo e Salviano; na reação bem
representada nos movimentos moralistas como o Donatismo, o Maniqueísmo e o Pelagianismo;
no chamado à “verdadeira conversão” propagada pelo monasticismo tanto no oriente quanto no
Ocidente, e que no caso da Gália não ficou restrita aos mosteiros, mas atuou na linha de frente
dos problemas espirituais e seculares; e por fim, no aumento exponencial do culto aos santos,
verificado nesta fase da História da Igreja (BROWN, 1984).
É a partir de todo esse quadro que vemos a novidade na tentativa de formulação de um
tipo diferente de autoridade em bispos como Germano e Paciente, que buscavam revelar
qualidades e virtudes de outra natureza para os chefes espirituais da Cristandade. Para se
constituir, essa nova autoridade necessitava dos veículos próprios a isto, encontrados nas
exortações à conversão, no incentivo às peregrinações e na produção apologética. Para o
alcance maior, não teria surgido nada mais útil para os objetivos propostos do que a literatura
hagiográfica. Mas o quadro não é harmonioso. Os discursos veiculados são disputados, já que
os modelos e representações ainda buscam conformar o que para nós somente a posteriori
podemos entender como Ortodoxia.
Neste contexto assistimos ao intenso debate no interior do que se reconhecia como
Ortodoxia, no que dizia respeito à sua integração ao Império Romano e ao papel do cristão no
mundo secular. Mas também entorno de sua organização e do papel ascendente do Papado sobre
as igrejas locais, e por fim em relação aos aspectos fundamentais de seu Credo, que deveriam
conferir a noção de identidade e pertencimento à Ecclesia Catholica.

Nas linhas acima trabalhamos com a questão da permanência de Instituições e da
autoridade pública para o período posterior ao que propomos como recorte dessa dissertação.
Para recuarmos novamente ao centro das questões que colocamos de início, mas também
justificar o salto operado, procuramos evidenciar que a possibilidade da discussão de uma
utilitas publica sob os merovíngios decorre também ela de uma organização anterior, que tivera
participação decisiva dos bispos galo-romanos. Utilizamos como pressuposto uma passagem
que nos parece esclarecedora de Michel Rouche
Como podemos constatar, os fins dos reinos de Valentiano III e de Majoriano são
capitais, assim como os quinze anos (461 – 476) que veem se afundar o Império do
Ocidente. São anos de perda para a Gália, mas também de permanência e de retorno.
O direito romano continua mais vigoroso que as estruturas do Estado, uma vez que

113
ele não estava ligado ao arbítrio do poder. Ele se torna como que o esqueleto
imputrescível de Roma. As medidas de Galla-Placídia reforçaram a estrutura
eclesiástica que, sozinha, ao contrária daquelas outras duas hierarquias, civil e militar,
continuou centralizada, entorno do bispo de Roma. Os esforços dos últimos
imperadores em vista de separar os laicos do clero (por razões fiscais), junto com
àqueles dos concílios, fazem deste [o clero] a última fortaleza para o povo e a última
carreira para a aristocracia senatorial. Mas, ao mesmo tempo, a virulenta crítica
monástica, assim como os acontecimentos fazem escancarar a hipocrisia dos cristãos
mornos e funcionários arruinados. Laicos casados se convertem, ao sentido monástico
do termo, ou seja, buscam viver com Cristo, pela oração. Eles consideram, como
Agostinho, que num mundo em que se acotovelam o melhor e o pior, é possível fazer
acontecer o melhor, ao senso espiritual do termo. Assim se elabora um ideal de
proteção dos povos e de conversão dos pagãos, sustentado por uma verdadeira rede
espiritual, entorno de fortes personalidades como, Sidônio Apolinário e Remígio, ou
do culto à São Martinho. É logo antes da queda, que foram encontradas, na
obscuridade do presente, as soluções do porvir (ROUCHE, 1996, pp. 160 – 161).

Se vimos ao longo dessa dissertação trabalhando com a questão da autoridade episcopal,
nela se misturam elementos constitutivos de ordem secular e espiritual. Mesmo que o espiritual
apareça frequentemente, com, por exemplo, a discussão sobre o credo e os dogmas
fundamentais, ainda assim reafirmamos nossa opção de trabalhar no âmbito mais de uma
História Política do que Religiosa, ainda que essas esferas nos parecem inseparáveis, ainda mais
para o período trabalhado. Fazemos inclusive, referência a Bloch que dizia que o fato de se
acreditar no sobrenatural não invalidava o fato de se utilizar dele para fins políticos (BLOCH,
2006, p. 160 s.). Como já discutimos em páginas anteriores, não só não inviabilizava como
prestava auxilio na legitimação da autoridade e do poder.
Á luz de todo esse referencial, analisamos por quais elementos tenta se constituir, em
particular, uma destas redes espirituais, que tivera grande influência sobre aquelas duas esferas,
no porvir dos acontecimentos.
Propomos então operar uma inversão na argumentação oferecida pelo historiador da
dinastia merovíngia, Marcelo Cândido da Silva. Se o autor mostra como a orientação do
governo real sob aquela dinastia foi gradativamente “invadida” por um conteúdo cristão, que
culminou na transformação de suas finalidades, voltadas para o espiritual, buscamos evidenciar,
de outra parte, como anteriormente a isso, as questões de natureza secular foram invadindo o
universo de preocupações episcopais. Para responder a elas, os bispos tiveram que utilizar
aqueles mesmos instrumentos de ordem espiritual, como armas de sua ação no mundo. E ao
fazê-lo conquistaram tanto autoridade como poder.
Concluiremos então este trabalho apresentando como o conteúdo da Vita Germani e de
outros exemplos do século V participam deste processo. Manifestando-se na relação desses
epíscopos com o Papado, com os poderes seculares e na relação deles entre si.
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3.2 CONFORMAÇÃO DA AUTORIDADE EPISCOPAL – ASCENDÊNCIA PAPAL E
RESISTÊNCIA E NA GÁLIA

Para fins dos objetivos propostos para esta pesquisa, os quais contextualizamos face à
evolução social, econômica, política e cultural da passagem da Antiguidade Clássica para
Tardia, entendemos como fundamental nesse processo, a transformação dos significados da
Romanidade no período compreendido. Segundo a confrontação de fontes e historiografia por
nós trabalhadas, vemos que a simbiose operada entre Romanitas e Christianitas já é efetiva para
fins do século V46.
Mas essa transformação é fruto de um processo que já durava ao menos dois séculos,
desde o reconhecimento do Cristianismo enquanto religião lícita do Império, e que se prolonga
ainda pelos séculos seguintes, como comprovam os estudos por nós citados (FRIGHETTO,
2005; SILVA, M., 2008a).
O primeiro passo para o reconhecimento do papel da Igreja no mundo passava por sua
organização interna, com definição do credo e dos dogmas fundamentais que confeririam a ela
uma unidade identitária. E junto a isso foi necessária também a construção de uma hierarquia
interna, e que ao ser levantada se inspirou na estrutura do Império (WERNER, 1998, p. 458).
Esse trabalho culminou na centralização do poder papal e na influência crescente de seus
representantes nas cidades, que são os bispos. Nesse processo, o Estado Romano teve papel
ativo, tanto no reconhecimento quanto no forjamento dos poderes e autoridades dos
representantes da Igreja. É o que defende, por exemplo, o téologo e historiador da Igreja Jean
Meyendorff em seu Imperial Unity and Christian Divisions. The Church 450 – 680 AD (1992).
Este autor critica tanto o fato da historiografia eclesiástica ter se concentrado no modelo da
Igreja Ocidental, quanto a divisão que é feita entre esta e a Igreja “cesaropapista” erguida no
Oriente. Meyendorff julga este termo anacrônico, já que os Imperadores tiveram papel ativo
preponderante na construção da Igreja como um todo, e que a crítica da influência do poder
imperial sobre ela decorre de uma historiografia que se fundou nos ideais das comunidades
cristãs primitivas e não no efetivo contexto em que se tornou possível a estruturação do Império
Cristão e de seu episcopado (MEYENDORFF, 1992).

46

Além dos trabalhos com que vimos trabalhando, mais especificamente para a autoridade episcopal na
Antiguidade tardia subsidiam nossa análise trabalhos como os de Raymond Vam Dam (1985), Brown (1984,
1998), Claudia Rapp (2005).
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De fato, ao convocar o Concílio de Nicéia, em 325, Constantino se coloca como chefe da
Cristandade, atribuindo-se o papel de unificá-la a partir do consenso sobre o credo. Assim como
para seus sucessores, quem preside o concílio é o próprio Imperador, que confirma suas
decisões, dotando os cânones com força de lei (WERNER, 1998, p. 158). Nesse momento a
Igreja de Roma ainda rivaliza com as Igrejas primitivas de Alexandria e Antioquia pela
preeminência, e somente aos poucos vai ganhando em ascendência sobre a cristandade, mas
sem nunca atingir a preeminência sobre o Oriente.
O bispado de Roma desde o séc. II d.C. possui ascendência sobre as demais Igrejas como
Ecclesia Principalitas, em nome do Primatus Petri, ou seja, por ter sido fundada pelo próprio
Cristo, que atribuiu ao primeiro bispo de Roma, Pedro, a missão de erguer sua Igreja (Mt 16,
18). Esta ideia começa a se desenvolver com Irineu de Lyon (c.130 – 202) e Cipriano de Cartago
(c. 200 – 258), em nome da unidade da Igreja, ameaçada pelas dissensões internas causadas
pelas seitas consideradas “heréticas”. Mas, essa preeminência é reconhecida apenas
honorificamente pelo conjunto da Cristandade, e é somente com o papa47 Dâmaso (papa de 366
– 384) que a Igreja de Roma age mais firmemente para se afirmar como apostólica sedes,
reivindicando suprema autoridade em relação às demais em matéria de primazia pontifícia e na
definição dos dogmas (RIBEIRO, 1995, p. 45). Soma-se ao fato de recorrer ao Primatus Petri,
o Prestígio da Urbs romana, como antiga capital e coração do Império, bem como o de lugar
central de peregrinação de cristãos, por ser local dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. O
empenho de Dâmaso em garantir a preeminência do bispo de Roma está relacionado à ameaça
representada na ascensão do patriarcado da nova capital do Império, Constantinopla, em relação
às Igrejas Orientais. Essa ascensão ficou consagrada no cânone III do Concílio convocado por
Teodósio nesta cidade, em 381 (do qual nenhum bispo ocidental participou), que colocava a
recém-fundada Igreja de Constantinopla logo atrás de Roma em dignidade. Em resposta a esse
concílio, Dâmaso defende a posição de Sede Apostólica de Roma, afirmando que sua primazia
não decorria de decreto de sínodo, mas “ dos poderes conferidos por Cristo a Pedro e Paulo”
(RIBEIRO, 1995, p. 45). A contra-resposta veio do Concílio de Aquileia, também de 381, no
qual os bispos orientais contestavam o poder do bispo de Roma em resolver questões
dogmáticas fora do concílio.
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O Termo papa é empregado até o séc. V como equivalente de bispo. Já o termo patriarca aparece pela primeira
vez somente em 477, em lei editada pelo imperador Zenão, e é emprestado do título dado ao chefe da comunidade
Judaica (WERNER, 1998, p. 482).
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Este último argumento mostra a oposição à evolução da institucionalização da Igreja, que
a transforma de simples federação de bispados - na qual Roma recebia a dignidade honorífica
de ser a principalitas – à posição de uma monarquia papal já em finais do séc. V.
Isto é obra dos sucessores de Dâmaso, que não sem resistência continuam a impor a
primazia papal.
Inocêncio (papa de 402 a 418) em famoso decreto de 404 enviado a Vitrício de Ruen,
afirma a autoridade de Roma sobre qualquer tipo de causae maiores. Ele respondia às dúvidas
enviadas pelo bispo daquela cidade quanto a questões disciplinares como celibato, organização
das igrejas, ordenações e nomeações episcopais, e afirmava que a disciplina da Igreja de Roma
era a norma a ser seguida por todas as outras Igrejas (RIBEIRO, 1995, p. 46).
Em 422, Bonifácio (418 – 422) reforça o papel jurisdicional da Igreja de Roma e é o
primeiro a utilizar o termo Principatis para designar a preeminência da autoridade papal sobre
a Cristandade, num claro passo rumo à centralização pontifícia que terá o movimento decisivo
com o papa Leão Magno (440 – 461).
Leão será um dos maios fortes defensores da colaboração direta entre os poderes espiritual
e temporal48 e da centralização da Igreja entorno de Roma, reconhecendo ambas como parte de
seu ministério. Mas se ele é totalmente bem-sucedido no primeiro, ele atinge só em parte o
segundo daqueles objetivos. Leão consegue o reconhecimento formal de sua preeminência
moral e jurisdicional sobre o Ocidente, consagrado na Constituição Imperial II (novela 17) de
445, editada por Valentiano III e endereçado aos bispos da Gália. Esta lei (a propósito da
sucessão episcopal em Arles, da qual voltaremos a tratar) garantia a auctoritas do bispo de
Roma sobre toda a Gália, ficando os bispos obrigados a tudo o que a Sede Apostólica
sancionasse (ROUCHE, 1996, p. 143).
Por outro lado, o mesmo papa fracassa ao tentar estender essa mesma preeminência ao
lado oriental do Império. No Concílio de Calcedônia (451), convocado sob a instigação do
imperador Marciano, apesar de Roma ter atendidas suas posições doutrinais a respeito das duas
naturezas de Cristo, ela sai derrotada da Assembleia, pelo fato desta ter aprovado em seu 28°
cânon a autoridade de Constantinopla sobre as Igrejas orientais, em igualdade de honra com
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A ideia de uma preeminência da esfera espiritual sobre a temporal somente ganhará fôlego a partir do pontificado
do Papa Gelásio (492 – 496). Tanto bispos como Ambrósio, como Agostinho, quanto o papa Leão insistem no
reconhecimento da autoridade espiritual da “Igreja”, mas de maneira alguma sobrepondo-a ao poder do Imperador,
preferindo falar em colaboração entre eles. Aquela simbiose das esferas em que o espiritual confere e legitima a
potestas aos reis, como já vimos é uma criação original e posterior, mas encontra em Gelásio um de seus primeiros
formuladores.
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Roma. Essa questão ainda suscitará fortes debates (que se prolongarão até o Grande Cisma de
1054), mas não impede que Leão Magno seja um dos maiores defensores da teoria do primado
do bispado de Roma sobre todas as demais Igrejas e que o Papado conte com o apoio do Império
e dos futuros Estados Romano-Germânicos do Ocidente.
Na Gália a centralização papal caminha pari passu à organização de sua “Igreja nacional”,
não sem tensões resultantes, entre o partido daqueles que sustentavam a posição de Roma e os
que contestavam aquela centralização e propunham outro modelo de organização para
episcopado.
A preeminência que o bispo de Roma já possuía tradicionalmente no Ocidente é
confirmada por dois eventos do século V que já citamos anteriormente, que são o pedido de
esclarecimentos pedido pelo bispo Vitrício de Ruen sobre a organização das igrejas locais e
também o pedido de intervenção papal, feito por Próspero de Aquitânia, na questão
semipelagiana. Esses dois eventos dão conta de corroborar a dignidade da autoridade papal
enquanto guia espiritual, garantidora da unidade católica e mediadora das querelas entre os
bispos. Mas verificamos também a existência de argumentos que - se não contestavam sua
autoridade - defendiam limites a ela.
Dois episódios da Vita Germani são bem representativos do exposto e revelam tensões
resultantes do embate que haviam internamente no clero da Gália. Mas curiosamente, eles não
são evidenciados explicitamente por Constâncio, que opta por contorná-los, habilmente. Ainda
assim, o silêncio do hagiógrafo torna mais esclarecedor ainda a sutileza do emprego da literatura
hagiográfica como discurso veiculador de modelos que se pretendiam defender do episcopado.
O primeiro episódio se refere a iniciativa que levou Germano a realizar a primeira viagem
à Irlanda, para combater a heresia pelagiana. A ideia da viagem é assim descrita na Vita
Germani
[...] À mesma época, uma delegação enviada pelos bretões anuncia aos bispos da Gália
que o erro pelagiano havia amplamente ganhado as populações de suas regiões e que
era necessário vir socorro à fé cristã, o mais rápido possível. Por esta razão, um
concílio foi reunido, agrupando numerosos participantes. Em unanimidade eles
solicitam as preces de duas brilhantes luzes da religião, os padres Germano e Lupo,
sucessores dos apóstolos, retidos na terra por seus corpos, mas possuindo já o Céu por
seus méritos. Os santos heróis se submetem tão mais voluntariosos a essa imperiosa
obrigação do que ela aparecia dolorosa, e a fé deles apressava a empreitada (VG, III,
12).

Infelizmente o autor não dá mais informações sobre o tal “concílio realizado na Gália”, e
também não possuímos documentação relativa a alguma reunião semelhante, que tivesse
deliberado sobre o caso em questão. Mas como já vimos no capítulo precedente, tanto a
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possibilidade de um concílio local ter sido realizado em Auxerre - ponto de passagem e espécie
de embaixada para questões religiosas relacionadas à Bretanha – e deliberado sobre a missão
eclesiástica é verossímil, como não entraria em contradição com a afirmação de Próspero, de
que essa viagem tivesse sido patrocinada pelo papa Celestino (supra, pp. 78 – 79). Mas porque
Constâncio teria, então, escondido a designação papal, uma vez que o testemunho de Próspero
e a existência de um pálio - símbolo da representação papal nesse tipo de missão – entre a
herança deixada por Germano aos seus discípulos (VG, VIII, 43) confirmá-la-iam? Talvez não
tenhamos a resposta definitiva para essa questão e fiquemos apenas na especulação sobre os
significados de uma possível tensão entre os partidários da Santa Sé e os bispos ligados ao
“movimento semipelagiano”49. Ainda assim é interessante observar que ao esconder a
informação sobre a designação papal, Constâncio acaba por valorizar mais a decisão colegiada
dos bispos gauleses do que uma iniciativa pessoal ou confirmação das decisões dessa
assembleia por Celestino.
Essa não é a única vez que Constâncio silencia em relação em questões relacionadas à
autoridade papal na Vita Germani, o que nos sugere um movimento de deliberado do autor em
defender um modelo mais sinodal para o episcopado gaulês, sem travar discussões que
desagradassem à Roma ou aos poderes seculares.
No capítulo IV da Vita é descrito o encontro de Germano com o bispo leriniano Hilário
de Arles, narrado em poucas linhas: “[...] à essa época a cidade [de Arles] estava ilustrada por
seu bispo Hilário, um homem de grande valor por suas inúmeras virtudes: ele era uma torrente
de eloquência divina, inflamado pela fé e um operário infatigável do ensinamento divino” (VG,
IV, 23). Tratando rapidamente das virtudes de Hilário, Constâncio não fala mais nada da relação
de proximidade que os dois bispos possuíam, e não faz nenhuma menção às questões
relacionadas à controversa abolição do primado jurisdicional da metropolitas de Arles, pelo
papa Leão. Assim como também não faz menção à questão em que aqueles dois bispos
estiveram envolvidos em contraposição à Santa Sé.
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Além da intervenção papal na questão semipelagiana e do silêncio polêmico de Constâncio sobre a missão na
Bretanha, outras questões revelam a tensão latente entre o papa Celestino e os bispos da Gália. Ela fica clara na
carta de repreensão do papa, enviada aos bispos das metropolitas de Narbona e Viena, denunciando irregularidades
nas ordenações episcopais e as inovações vestimentarias e costumes supersticiosos de alguns que se fizeram eleger
bispos nas dioceses do sul da Gália. Incitado por bispos gauleses mais tradicionalistas, as recriminações de
celestino eram endereçadas aos monges de Lérins e São Victor de Marseille que, conseguindo se eleger para o
episcopado continuavam praticando os costumes ascéticos, vestindo-se com o hábito de monge e assim
“rebaixando” a dignidade episcopal (VOGUÉ, 2003, pp. 198).
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A primeira dessas questões está ligada às disputas entre Arles, Marselha e Viena como
metropolitas de suas respectivas províncias. Esta divisão obedecia ao critério estabelecido pelo
Concílio de Nicéia, estipulando que cada capital de província deveria ser dotada de um bispo
metropolitano, que deveria chefiar as igrejas locais. O preceito desde o início não fora bem
resolvido, sobretudo, no sul da Gália. Tentando dirimir a questão, em 417 o papa Zózimo
declarou Arles como metropolita das regiões da Narbonense I e II (que compreendia Marselha)
e da província Vienense, contra as pretensões dos bispos de Marselha e Viena, e ainda nomeou
seu bispo como vigário (representante) de Roma para toda a Gália (GRIFFE, 1966, pp. 114 –
119; PINHEIRO, 2010, pp. 23 – 24). Ao assumir o pontificado de Roma, Leão revê a situação
do primado de Arles, presidido nessa época por Hilário. O papa não somente retira o primado
daquela metropolita sobre toda a Gália, como divide a jurisdição das igrejas da província
Vianense entre este bispo e o da cidade de Viena (LE BRAS, 1950, p. 8).
Mais graves ainda (e não mencionadas por Constâncio), foram as humilhações impingidas
a Hilário pelo Papa Leão, decorrentes das intervenções papais em decisões tomadas por aquele
bispo. Na primeira delas, em que Germano esteve diretamente envolvido, conforme a Vita
Hilarii, Hilário retira de sua sede episcopal o bispo Cheledonius de Besançon50, acusado de ter
cometido dupla irregularidade no processo de sua eleição. Contra as regras canônicas esse bispo
teria efetuado uma condenação à morte, em magistratura anterior ao episcopado, bem como
casado com uma viúva. Hilário teria contado com apoio de Germano na organização do concílio
que condenou Cheledonius (Vita Hilarii, 21). Este recorreu ao papa, convencendo-o de que
tivera sido vítima de calúnias. Em novo concílio em realizado em Roma, do qual participaram
tanto Hilário quanto Germano, Leão desautoriza Hilário, anulando suas decisões. A situação do
bispo de Arles é agravada, quando ao final do processo de Cheledonius, o papa toma
conhecimento de um novo processo, movido dessa vez por um bispo da diocese Vienense, de
nome Projectus. Durante período de enfermidade, esse bispo fora substituído por outro,
escolhido por Hilário, que não possuía mais direito jurisdicional para tal. O papa também anula
essa decisão de Hilário e envia uma carta aos bispos daquela diocese, explicando suas decisões
nos dois casos e reafirmando a autoridade do pontífice em nome da principalitas da sede
apostólica (GRIFFE, 1966, pp. 160 – 165).

50

A sede episcopal de Cheledonius não é mencionada na Vita Hilarii mas sim, segundo Griffe (1966, p. 161, nota
66), em uma vita dedicada a São Romano, escrita no séc. VI.
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Durante esta fase em que ainda busca se afirmar, o Papado tem todo o cuidado de impor
sua autoridade sem afetar a suscetibilidade dos bispos gauleses. Assim como Celestino agiu na
disputa entre agostinianos e semipelagianos, se apresentando mais como árbitro mediador e
equânime do que como soberano supremo, também desta vez Leão, sem deixar de recorrer à
sua auctoritas, apresenta-se como guardião da união e da concórdia no seio da Igreja. É assim
que ele se expressa no final da carta enviada aos bispos da Gália
Vos exortando a guardar a unidade em ligação com a caridade nós vos
conclamamos e advertimos, com toda afeição que convém, de observar tudo o que foi
decretado por nós por assistência divina e por aquela do bem-aventurado apóstolo
Pedro. Isto é por vossa paz e por vossa dignidade. Sejais persuadidos de que regrando
as coisas como vos sabeis nós não estamos tão preocupados com nossa honra quanto
estamos preocupadas com as que são devidas a vós. Nós não reclamamos para nós,
em efeito, o direito de ordenação de vossas províncias: é o que talvez afirme
mentirosamente Hilário, segundo sua maneira habitual de fazê-lo, em vista de enganar
vossos espíritos. Em realidade, é por vós que o reivindicamos, em nossa solicitude.
Que no futuro nada seja permitido ao espírito de inovação e que nenhuma
possibilidade seja dada a um presunçoso de destruir vossos privilégios (Divinae
cultum apud GRIFFE, 1966, p. 165).

Movido pelo temor de que as decisões do papa pudessem provocar dissensões na Igreja
da Gália, por parte de seus adversários, Valentiano III institui a referida lei de 445, que
transformava as decretais do sumo-pontífice em lei do Império.
Essa intervenção do Estado Romano consagra a simbiose entre a auctoritas que o papa já
possuía e a potestas que implicava o poder de impor suas decisões a todos os cristãos do
Ocidente. É a confirmação da interpenetração entre Estado e Igreja, que se inicia com Império
e é continuada pelos Estados que o sucedem no Ocidente.

Com efeito, a colaboração entre Igreja e Estado é um dos fatores determinantes para a
ascensão do Papado, para organização do episcopado e a centralização da Igreja Católica no
Ocidente. E como já ressaltamos, mais do que uma ajuda mútua, eles agem em grande medida
em total comunhão (contra as seitas cristãs mais puristas), como que perseguindo o mesmo
fim51. Assim Teodósio - que não tivera intenção de afrontar Roma com a convocação do
Concílio de Constantinopla, mas tão somente diminuir as pretensões de Alexandria, no Oriente
– se coloca como verdadeiro chefe dos cristãos, tornando o Cristianismo religião oficial do
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Como bem ressaltou WERNER (1998, p. 471) Germano cumpre inteiramente essa função, tendo sua ação
destacada tanto como autoridade eclesiástica, quanto como autoridade reconhecida no plano civil, ao ponto de
tratar diretamente com o Imperador questões relacionadas ao Estado, lidar com governantes e poderosos e ser
referência de autoridade também na esfera pública da Cidade.
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Império pela força de lei (a partir do Édito de Tessalônica de 380). Em 382 ele vai ainda mais
longe, criando o oficio dos inquisitores, cuja função era de perseguir os hereges e restabelecer
a unidade dogmática da Igreja do Império (WERNER, 1998).
Em relação aos poderes da Igreja, desde Constantino o Estado Romano tratará de
incorporar os bispos enquanto agentes reconhecidos do Estado, investidos de autoridade e
poder. A primeira marca disso é a atribuição de dignidades aos membros da Igreja em
equivalência ao gradus dignitatis do Império52. Vemos os bispos já incorporados à classe dos
viri ilustres, na legislação Imperial de final séc. IV. Com base nisso, pelo fato de possuir um
gradus elevado, diferente ao de um simples cives romano, é que o papa Dâmaso foi julgado
pelo próprio Imperador (por relatio ad principem) em processo que sofreu, alguns anos após
ter sido eleito como bispo de Roma (WERNER, 1998, p. 186).
Essa política será seguida pelos sucessores de Teodósio, que continuaram a atribuir
dignidades e privilégios ao clero, ao longo do século V, e a integrá-los na esfera do poder
Imperial. As menções aos bispos nos documentos de cunho oficial serão sempre acompanhadas
de títulos como vir sanctus, vir apostolicus, venerabilis vir, em claro reconhecimento estatal.
No século VI o vir reverentissimus do bispo era equivalente ao ilustrissimi senatorial. E é o
Estado Romano que estabelece também as distinções entre o sacerdotium, do qual eram dotados
os bispos e padres em contraposição ao ministerium do baixo clero (diáconos, subdiáconos,
exorcistas, leitores, ostiários), e abaixo destes, os monges.
Na legislação imperial desde Constantino, o clero também passa a gozar de imunidades,
como o direito de serem julgados por tribunal próprio e de possuírem isenções fiscais.
Quanto à primeira dessas imunidades, ela aparece consagrada pela primeira vez numa lei
de 325, editada por Constantino II, e confirmada em 425 por Galla-Placídia. Essa legislação
garantia o direito membros do clero de serem julgados por tribunal eclesiástico próprio, o
privilegium fori, inclusive em questões da esfera criminal. Ela garantia também a possibilidade
do bispo dirigir processos e decidir questões judiciárias, desde que gratuitamente e inter
volentes, ou seja, para resolução de questões em que as duas partes do processo estivessem de
acordo em recorrer a esse tipo de tribunal episcopal (ROUCHE, 1996, p. 144; MARAVAL,
1997, p. 169). Esse direito abriria caminho para o episcopado na magistratura judiciária, como
será verificado posteriormente, segundo alguns autores, para o Regnum Francorum, no qual o
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Autores como Gaudemet (1958), Werner (1998) Lapelley (1998) defendem que, a princípio, esses títulos eram
muito mais honoríficos e ligados a autoridade espiritual dos bispos.
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bispo é um verdadeiro juiz em matéria de direito privado e conta com toda uma burocracia para
isso (WERNER, 1998, p. 505).
A outra imunidade destacada, é a das isenções fiscais às quais o clero tinha o privilégio.
Desde uma lei de Constantino de 330, a Igreja já goza de imunidades fiscais, podendo receber
doações provenientes de heranças individuais, bem como terras públicas, cabendo a
responsabilidade de sua administração e a aplicação correta de seus frutos. Isso incluía as
obrigações tradicionais no cuidado das viúvas e dos pobres, a manutenção e construção de
igrejas, hospitais e asilos, o resgate de prisioneiros cristãos convertidos em escravos e o direito
manumissão destes, bem como o pagamento dos membros do Clero e de toda a burocracia
eclesiástica (ROUCHE, 1996, p. 146). Mas junto com as dignidades recebidas do Império,
novas obrigações foram atribuídas ao clero, como contrapartida de sua incorporação ao poder
civil das cidades. Se por um lado os bispos poderiam receber os dons de posse de terras públicas
e captar seus proventos, eles as possuíam apenas para seu usufruto, sendo interditada sua
alienação ou doação53. Como contrapartida, os bispos ficavam responsáveis de manter e
restaurar o patrimônio público nesses domínios sob sua jurisdição, como pontes e vias. Aos
poucos eles também foram incubidos pela nomeação de responsáveis compra e controle de
cereais e gêneros alimentícios necessários de cada cidade. Além disso, eles passaram a ter
responsabilidades sobre todos os cristãos das cidades, zelando por sua boa administração e pela
paz (WERNER, 1998, p. 502).
Outra responsabilidade que teria sido atribuída aos bispos das cidades gaulesas do séc. V,
e que desperta muita controvérsia entre os historiadores do período é a função de defensor
Ciuitatis. Esta seria uma magistratura criada por Valentiano I, no séc. IV, retomada por
Honorius em 409 e por Majoriano em 458, como função delegada a um juiz de arbitragem, para
recolher denúncias de cidadãos contra as arbitrariedades dos potentiores das cidades ou
quaisqueres outros abusos impingidos à cidadãos romanos. Este deveria ser eleito entre os
grandes da cidade, membros da cúria e do clero. Vários autores refutam a possibilidade de o
bispo ter ocupado essa magistratura na Antiguidade Tardia, argumentando a falta de referências
nas fontes da época sobre essa função precisa sendo exercida pelo ele. Essa ideia teria se
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As imunidades fiscais dos membros do clero, face um contexto de aumentos recorrentes de impostos, para cobrir
o rombo crescente nos recursos do Império chamaram a atenção proprietários que buscavam fugir de suas
responsabilidades fiscais. Isso levou Valentiano III a editar um decreto em 439, que interditava a entrada para o
clero ou para vida monástica, de membros da administração pública (em particular os curiales), escravos, colonos,
membros de corporações de ofícios (ROUCHE, 1996, p. 145).
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propagado no séc. XIX com Guizot, que a teria usado para mostrar a decadência do sistema
cívico em contraposição com a ascensão do poder episcopal na cidade do fim da Antiguidade.
Guizot defendia que, o bispo, como autoridade moral e apolítica por excelência das cidades
seria incumbido à função de defensor, como o personagem mais capaz de vigiar e controlar os
representantes de uma classe política corrompida, decadente e despótica54. Com a dinastia
merovíngia, teria havido uma inversão, sendo a aristocracia franca responsável pelo controle
das ambições e abusos dos bispos que atingiram um poder desmesurado nas cidades do reino,
como autoridade máxima municipal (GUIZOT, 1858, p 35 – 44; 185 – 198).
A tese de Guizot foi contestada pela primeira vez, ainda no séc. XIX, por autores como
Émile Chenon com Étude historique sur le defensor civitatis (de 1889) Fustel de Coulanges em
Histoire des institutions politiques de l’ancienne France (de 1891). Os dois autores
argumentavam que as conclusões de Guizot se fundavam sobre posições Ex silentio já que não
se encoravam sobre nenhuma fonte precisa (MOREAU, 2012, p 67).
Este é mesmo argumento da crítica atual, sendo encontrada, por exemplo, em autores
como Michel Rouche (1996, p. 147). Com efeito, mesmo que não tenham exercido oficialmente
tal título, é muito provável que os bispos tivessem ocupado essa função ex facto. O problema
reside no fato de que a legislação era muito vaga em relação à tal função e à suas formas de
nomeação, o que se comprova pela necessidade de reedição dessas funções por vários
imperadores. O problema talvez tenha se agravado ainda mais com a reformulação das
magistraturas cívicas romanas na passagem do poder para as dinastias romano-germânicas.
Mas é fato confirmado, independente de regulamento especifico, que verificamos função
análoga exercida por vários bispos desse período. Temos, por exemplo, para o séc. VI, o
testemunho de Venâncio Fortunato (Carm. III, 5) sobre o bispo Felix Nantes que teria cumprido
a função de defensio Plebis durante seu episcopado, e a menção na Vita de Santo Albino, escrita
pelo mesmo Fortunato, de que o bispo hagiografado tivera ocupado a função de defensio civium
(MOREAU, 2012).
Para os séculos anteriores, temos ainda no século IV o exemplo de Ambrósio, descrito na
vita composta por Paulino como o defensor dos pobres de sua cidade, e para o séc. V, um dos
maiores exemplos utilizados seria o de São Germano, que cumpria a função de um verdadeiro
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Essa seria uma das formas pelas quais o bispo teria assumido a posição de juiz na Antiguidade Tardia, uma vez
que o defensor reclamava o direito de julgar qualquer processo de esfera privada em que o valor em questão fosse
inferior à 300 aurei, e também algumas competências em matéria criminal (GUIZOT, 1858, p. 35 - 36).

124

modelo de defensor ciuitatis, extrapolando mesmos os limites de sua província (LE BRAS,
1950, p. XVIII; BORIUS, 1965, p. 65; MIELE, p. 229).
Na Vita Germani encontramos o bispo como representante de sua cidade, na questão do
aumento dos impostos a que a cidade de Auxerre foi submetida. Essa passagem é assim narrada
por Constâncio:
[...] certamente as pendências de sua própria cidade chamava pelo bem-aventurado
bispo, por seus votos redobrados, pois ele havia o costume de protege-la tanto junto
da Majestade Divina como das tempestades deste mundo. Em efeito, o pagamento de
um imposto extraordinário e de inumeráveis restrições haviam sobrecarregado seus
concidadãos, como órfãos privados de seus pais. Os abandonados reencontram seu
apoio, ele [Germano] reconhece as causas válidas, aflige-se de suas tristezas e, por
sua tranquilidade e repouso, após os perigos do mar ele se lança no cansaço de uma
viagem por terra, afim de buscar obter um apaziguamento para sua cidade [...] (VG,
IV, 19).

Germano se ampararia em um dos direitos inerentes a um defensor civitatis, que era o de
justamente poder fazer interpelações e requisições diretamente ao prefeito do Pretório, em
Arles. Outras atuações menos evidentes, mas também com significados parecidos, são a
intervenção de Germano na questão do desaparecimento de um recolhimento de impostos,
perdido por um dos agentes do fisco da província e recuperado com a ação taumatúrgica do
bispo (VG, II, 7), e a mediação episcopal na questão bagauda (VG, VI, 28).
Aliás, neste último episódio sobressai-se, em paralelo com a função do defensor ciuitatis,
um dos principais papeis cumpridos pelo bispo no contexto de mudanças processadas no séc.
V. Em que pese as tensões relacionadas com a passagem de poder, os bispos foram
intermediários fundamentais para o novo reequilíbrio de posições nas cidades da Gália entre as
velhas elites galo-romanas e as novas elites germânicas. Assim, eles servem não somente de
defensores, mas de emissários nas relações diplomáticas entretidas, e de pacificadores destas
cidades.
Muito já se foi falado sobre o quadro de decadência pintado em algumas fontes do período
tardo-antigo, referenciadas pelos valores e sentimentos de uma escatologia cristã que buscava
se resolver em relação ao século e dos velhos intelectuais pagãos que viam a sociedade clássica
na qual foram educados ruir.
Ainda em 1963, Andre Loyen, num artigo de título sugestivo Résistants et collaborateurs
en Gaule à l'époque des Grandes Invasions, tratava do grande drama sofrido pelas velhas elites
senatoriais ao avanço bárbaro do século V, muitos dos quais buscaram refúgio e constituíram
verdadeiros bastiões de resistência no Episcopado, que teria sido a única estrutura que resistiu
de pé ao ataque (LOYEN, 1963).
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Mais recentemente, Brian Ward-Perkins se utilizava da narração feita pelo Papa Leão, em
carta aos bispos da África - sobre o tratamento que deveria ser dado às freiras violadas pelos
vândalos que devastaram aquele território - pondo em evidência a indignação daquele homem
quanto à “opressão dos bárbaros”. Para aumentar a dramaticidade, nosso autor best-seller saise com a seguinte frase, que já merece a consagração pela historiografia: “Estas desgraçadas
freiras e o bispo Leão ficariam muito surpreendidos, e bastante chocados, por saber que é agora
moda menosprezar a violência e dissabor das invasões que derrubaram o império no Ocidente”
(WARD-PERKINS, 2005, pp. 25 – 26).
Contrastando com a opinião de Ward-Perkins sobre o caos instaurado com as invasões
bárbaras e a consequente queda de Roma, bem como, com a atitude que ele imagina ter sido a
do Papa Leão, vemos esse mesmo papa muito ativo em seu trabalho de pacificação de conflitos
internos e externos (relacionados a uma rearticulação dos poderes locais) e de melhor
integração55 dos contingentes populacionais germânicos nas cidades do Império. Assim vemos
ele agindo, antes mesmo de ser eleito bispo de Roma, como apaziguador num conflito de
interesses envolvendo o General Aécio e o prefeito do Pretório de Arles, Albinus (ROUCHE,
1996, p. 151).
Leão foi o primeiro papa enviado como emissário diplomático imperial, durante a ameaça
de saque a Roma pelas tropas hunas, em 452. Ele segue junto com outros dois emissários
delegados por Valentiano III ao encontro de Átila, e retorna com o acordo de retirada das tropas
hunas do solo italiano56. Em 455 novamente ele se põe a frente da cidade de Roma, quando ela
é invadida pelas tropas vândalas de Genserico, mas dessa vez não consegue impedir seu saque
(ROUCHE, 1996, p. 130)57. Ainda assim a atitude do bispo de Roma não é de forma alguma de
afrontamento aos chefes germânicos, mas de exortação à conciliação dos povos. Inspirado em
suas predicações vemos seu secretário Próspero já moderado do fervor agostiniano escrever De

A escolha da palavra integração não é sem sentido, uma vez que as palavras como “invasão” e “acolhimento”
não dão conta de um processo de migração que é, ao menos, secular. Isso sem contar que, antes de atravessarem a
fronteira, esses povos já estavam a bastante tempo na órbita de influência romana, inclusive se auto-reconhecendo
a partir de referenciais étnicos definidos por intelectuais romanos (GEARY, 2002).
56
Algumas fontes pouco posteriores ao evento, como a Epitoma Chronicon de Próspero de Aquitânia e a Getica
de Jordanes atribuem o sucesso da missão diplomática a Leão, embora J. B. Bury (1923, pp. 295 – 296) conteste
tal versão, alegando que a retirada das tropas de Átila se deveram a uma epidemia de peste, que os obrigou a recuar.
57
Uma das consequências do saque à Roma, de 455, foi o rapto da esposa de Valentiano e de suas filhas, pelo rei
Vândalo Genserico, o que obrigou o Imperador Oriental, Marcião, a intervir na questão. Para isso ele enviou numa
missão diplomática de resgate, outro bispo, o ariano Bleda, que também não alcançou grande sucesso (BECKER,
2012, p. 43).
55
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vocatione omnium gentium ou “chamado a todos os povos”, defendendo a possibilidade de
salvação a todos os povos, incluídos os “bárbaros” do Império.
Da mesma forma vemos agir os sucessores de Leão, a começar por Hilário (461 – 468)
que dialogava com os reis os germânicos burgúndios e visigodos, e se referia a eles nas cartas
enviados a bispos da Gália, como filius noster, mesmo eles sendo arianos (GRIFFE, 1966, p.
79, nota 19).
Essa atividade dos papas espelha, por sua vez, a própria atividade de mediação que os
bispos já cumpriam na Gália, tentando pregar a paz e a concórdia, sempre por meio da persuasão
e não da força. Mesmo Piganiol, ainda trabalhando com a ideia da conquista bárbara, falava do
difícil trabalho dos bispos gauleses, de reconciliação entre vencedores e vencidos ao seio de
crenças comuns (PIGANIOL, 1950, p. 133).
É a solução para o Império, que de certo modo já tinha sido profetizada pelo poeta cristão,
Prudêncio, no começo desse século: “Cristo, acorde aos teus romanos a conversão dessa cidade
pela qual tu concedeu aos outros de participar de uma só alma à mesma religião. Que as terras
distantes aprendam a se reunir em uma só graça” (ROUCHE, 1996, p. 10).
Dessa forma, encontramos vários exemplos de bispos que trabalharam para reconstruir a
concórdia na Gália, sendo interlocutores entre o poder Imperial e as cortes germânicas, entre
essas cortes e os representantes das cidades e, entre as facções internas que disputavam o poder
entre elas. Dois exemplos bem representativos dessa função são os da intermediação de
Epifânio de Pávia junto aos visigodos e a de Remígio de Reims, junto aos francos.
Em 475, o bispo de Pávia, Epifânio (498 – 496) é o enviado pelo imperador Júlio Nepos
para negociar a paz com o imperador Eurico, conseguindo momentaneamente a paz entre eles.
Sua embaixada é assim descrita na Vita Epiphanii, escrita no início do Séc. VI por seu discípulo
Enódio:
[...] naquela época, um certo Leão, que já tinha ganhando mais de uma vez por sua
eloquência a palma de declamação, era o moderador e árbitro do conselho do rei. Foi
ele que, com grande alegria, deu a conhecer de público a chegada do bispo. No local,
o sacerdote foi convidado se apresentar ao rei, ao qual, assim que avistou e saudou,
assim se dirigiu: [...]. Assim falou o ilustre Epifânio. Então Eurico, quebrando um
sussurro estranho, mostrou pela serenidade do seu rosto que esta exortação o havia
tocado. E Leon, que mencionamos acima, estava de tal forma surpreso com este
discurso, que acreditava que palavras desse tipo se podia ganhar os espíritos, mesmo
se é permitido dizer, ele argumentou contra a justiça. No entanto, o rei disse que iria
responder assim, através de um intérprete: "ainda que armadura deixe dificilmente
meu peito, que um círculo de bronze encerre continuamente minha mão, e que meu
flanco seja reforçado pela proteção de ferro, eu encontrei um homem que pôde me
ganhar, apesar das minhas armas, com palavras. Enganam-se aqueles que dizem que
os romanos não têm em suas línguas escudos e lanças. Na verdade, eles sabem
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empurrar as palavras que enviamos, e enviar aquelas que lançam levá-los às
profundezas do coração. Eu faço, portanto, venerável pai, o que você pede, porque na
minha casa a pessoa do embaixador é mais importante do que poder daquele que o
enviou” (VITA EPIPHANII apud BECKER, 2012, p. 44).

O segundo exemplo é o de Remígio de Reims, do qual já tratamos. Como muitos outros
que já citamos, Remígio era filho de família senatorial, proprietária de domínios na Região de
Laon e de Reims. Com apenas 22 anos foi eleito para o episcopado, tendo que lidar com grandes
dificuldades inerentes ao cargo de metropolitano da província Bélgica Segunda. Mas apesar da
pouca idade logo se destacou, segundo fontes do período, como uma das principais autoridades
eclesiásticas e políticas do seu tempo. Conviveu e foi interlocutor privilegiado da administração
romana anterior, bem como das dinastias romano-germânicas que se estabeleceram na Gália,
com o desaparecimento do último imperador, no Ocidente. Dariam prova disso, a preeminente
influência sobre esses soberanos, com destaque para a proximidade com rei franco, Clóvis,
comprovada pelas cartas trocadas com esse personagem (ROUCHE, 1996, pp. 154 – 155).
Numa primeira dessas cartas58, Remígio é explícito em reconhecer a autoridade legítima do rei
franco – “como o foram seus pais”, enquanto funcionários do império – convidando-o a
governar auxiliado pelo episcopado e de acordo com os preceitos cristãos do bom governo. Ele
é um dos grandes responsáveis, junto com a rainha Clotilde pela conversão oficial de Clóvis,
no início do séc. VI e também foi figura muito influente na conversão de familiares dos
príncipes burgúndios. Remígio governou por mais de setenta anos o episcopado de Reims,
convertendo-se em uma espécie de reitor para todo episcopado gaulês. Devido a sua
longevidade, esse bispo é uma das grandes testemunhas das transformações políticas
processadas no século V, bem como da ascensão das dinastias romano-germânicas e de sua
conversão ao catolicismo. Ele assiste também à grande ascensão da autoridade dos bispos, num
Império que se torna cristão e é herdado pelos reis germânicos.
É certo que encontramos em várias fontes do período uma postura de resistência na
posição de alguns bispos, frente aos novos poderes herdados do Império do Ocidente, e
validados em Constantinopla, decorrentes do velho patriotismo galo-romano. Há também o
exemplo de fontes hagiográficas que valorizaram o embate, como forma propagandística da
atuação de defesa episcopal nas cidades, como comprovam os exemplos da Vita de santo
Aignan (ou Aniano) e da Vita Genevofae (CASTELLANOS, 1998, p. 169). Mas três exemplos
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Essa carta, extraída da coleção das Epistolae Austrasiae (n. 2) que consta (com outras três) como apêndice da
obra de Michel Rouche (1996, pp. 387 – 388).
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nos parecem mais característicos da evolução ocorrida na posição episcopal face seus novos
mestres, e da qual o bispo Remígio pôde ser testemunha em sua quase totalidade, que são o de
Salviano de Marselha, o de Sidônio Apolinário e o de Paciente de Lyon.
Nascido por volta de 400 d. C. Salviano de Marselha é originário do meio senatorial de
Trèves e viveu de perto o choque dos primeiros contingentes populacionais que atravessaram o
Reno para se instalar na Gália, e de toda a propaganda contrária dos formulada pelo patriotismo
aristocrático galo-romano. Salviano assistiu também à ascendência episcopal do período e ao
saque de Roma. Desencantado com o mundo, ele teria se deslocado para o sul da Gália, por
volta de 420, quando entra para o monastério de Lérins, há pouco tempo fundado por São
Honorato. Nesse centro de formação por excelência de bispos que influenciarão os destinos da
Igreja da Gália no próximo século, Salviano adquire senso de ascetismo aristocrático, tão
característico dos personagens que passaram por aquele monastério. Decidido então enfrentar
as vicissitudes de sua época, também a exemplo do que defendia os monges-bispos de Lérins –
ser um asceta no mundo, agindo sobre ele - ele parte para outro centro de ascetismo monástico
da época, que era Marselha. Lá ele se torna padre e tem contato com personagens célebres como
o fundador do Monastério de São Victor, João Cassiano, o bispo Próculo (rival de Arles na
“questão metropolitana” que mais tarde envolveu o papa Leão e o bispo Hilário), Próspero de
Aquitânia que residia ali nesse momento, e Paulino de Pella, segundo Griffe, refugiado nessa
cidade, devido à invasão dos visigodos à sua cidade natal, Bordeaux. Em Marselha ele se torna
bispo e o famoso escritor crítico da sociedade romana e do fausto episcopal (GRIFFE, 1965,
pp. 37 – 38; p. 148; LAGARRIGUE, 1971, pp. 9 - 14).
Salviano foi considerado durante muito tempo pela historiografia como um defensor do
“partido Germânico na Gália”, ou um dos “colaboradores” galo-romanos - para nos referirmos
novamente ao artigo de Loyen (1963). Também já foi acusado de ter exagerado demais o quadro
de crise moral de seu tempo, mediado por um espírito rigorista e pessimista dos destinos de sua
civilização59. É certo que Salviano é imbuído de uma ideia de decadência, mas ao contrário de
outros que preferiram observar os acontecimentos com resignação, ele toma uma atitude
proativa em relação ao seu mundo.
Ele teria escrito por volta de 445 (LAGARRIGUE, 1975, p. 15) seu livro mais famoso Do governo de Deus, primeiro, como critica moralista à sua sociedade, com uma escrita bem
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Segundo Griffe, um desses detratores teria sido Camile Jullian, segundo o qual, Salviano clamava pela vingança
de Deus sobre o Império (JULLIAN, 1928, p. 164 apud GRIFFE, 1965, p. 30).
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carregada, como numa espécie declamação inflamada, daquelas que certamente aprendeu na
escola de reitores (GRIFFE, 1965, p. 35); segundo, como tentativa de resposta sobre os
desígnios da providência divina, que tanto inquietavam os cristãos mais pessimistas de seu
tempo; e por fim, como chamado à verdadeira conversão. Há um trecho do livro IV, que para
nós resume o que acabamos de exprimir:
Entre os bárbaros há dois tipos de nação: heréticos e pagãos. Sobre todos, nós
somos incomparavelmente superiores no que concerne a lei divina; mas no que
concerne o comportamento e os costumes eu vos digo com uma grande dor – eles
valem mais que nós. Eu não pretendo, no entanto, como já disse, aplicar essas palavras
ao conjunto do mundo romano; eu excetuo de início, todos os religiosos, e depois
algumas pessoas do século que valem os religiosos ou, se é muito dizer, que lhes
semelham por honestidade e comportamento. Mas todos os outros, ou pouco se
importam ou são mais culpados que os bárbaros (De gubernatine Dei, IV, 61).

Salviano prega contra uma crise que é tanto moral como social. Para isso ele usa o
exemplo do verificara em sua cidade natal, Trèves, não poupando nem os poderosos cheios de
cobiça, nem os cristãos, que se perdiam nos prazeres e vícios do século, mesmo face às
calamidades
No meu país natal e nas cidades da Gália, quase toda a elite, ao meu conhecimento,
tornou-se pior nas calamidades. Eu mesmo vi [à Trèves], gente de nascimento
distinguido e de dignidade elevada que, ainda que espoliados e empobrecidos,
estavam ainda menos desamparados de recursos que de hábitos. [...] Continuava quase
a mesma coisa, mas de moral, não restava mais nada. Essa gente era para ela mesma
inimiga, mais cruel que os inimigos de fora. [...] É triste reportar o que eu vi: pessoas
honorati de idade avançada, cristão grisalhos, renderem-se, na hora em que a
destruição da cidade era iminente, aos prazeres da mesa e da lubricidade (De
Gubernatione Dei, VI, 72 - 79).

Salviano fala também da decadência do Estado Romano, denunciando o abandono das
armas nas mãos estrangeiras, a desigualdade dos encargos fiscais, que pesava mais sobre os
humiliores e que sobre os honestiores, e os abusos que resultavam na perda das terras dos
pequenos proprietários caídos em colonato. Esse quadro resultava numa perda maior, de uma
das virtudes mais preciosas ao cidadão romano - a liberdade -, fazendo muitos procurarem
refúgio junto aos bagaudas ou aos bárbaros
Eles vão buscar humanidade entre os bárbaros, porque eles não podem suportar
mais a barbaridade entre os romanos. Eles diferem dos povos com os quais foram
viver. Eles não têm nada das suas maneiras, nada de suas línguas, si ouso dizer, nada
do odor fétido dos corpos e vestimentas bárbaras; eles preferem se dobrar, no entanto,
a essa dessemelhança de hábitos, mais que sofrer entre os romanos a injustiça e a
crueldade. Eles emigram para junto dos godos, dos bagaudas ou junto de outros
bárbaros que estão por todos os lados. E eles não têm nenhum arrependimento desse
exílio. Eles preferem mais viver livres sob uma aparência de escravidão do que serem
escravos sobre aparência de liberdade (De Gubernatione Dei, V, 21 -22).
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Nos escritos de Salviano ainda não existia a defesa de uma aliança explícita do bispo com
o “bárbaro”. Ele critica esses povos, assim como outros escritores de sua época, sobretudo pela
crueldade e cobiça (Gubernatione, IV, 67). As únicas vantagens que tinham em relação aos
cristãos do Império era a desculpa de não “terem o conhecimento integral das escrituras” além
do fato de ainda cultivarem algumas virtudes esquecidas pelos romanos, como a caridade, a
lealdade e a castidade (De Gubernatione Dei, V, 1 - 16). Isso fazia os pecados dos cristãos
serem muito piores que os mesmos praticados por eles. Ainda assim, a crítica moralista de
Salviano não fazia dele “o agente de propaganda da supremacia bárbara”, como fazia crer
Loyen (1963, p. 441). Ele buscava mais responder às causas que teriam levado a decadência de
sua época e às invasões, explicando-a pela obra da providência. Roma e os cristão não recebiam
nada mais do que mereciam por seus pecados. Mas se chegava a essas conclusões e criticava a
sociedade de seu tempo, não era para vê-la destruída por bárbaros, mas sim para vê-la mais
virtuosa e convertida aos verdadeiros ideais cristãos. Dessa forma, ele afirmava que, com os
bárbaros ou sem eles, estava na Igreja a salvação do Império (LAGARRIGUE, 1975, pp. 37 –
38).
O passo seguinte nos é testemunhado por Sidônio, que de início, simplesmente segue o
jogo de interesses da aristocracia galo-romana, que oscila entre o patriotismo romano ou aos
interesses locais, junto aos chefes germânicos.
De família senatorial da região de Lyon, Sidônio Apolinário (c. 431 – c. 488) teria se
convertido tardiamente ao Cristianismo. Filho e neto de prefeitos do Pretório das Gálias, ele
teve carreira civil de alto funcionário do Império, a exemplo de Ambrósio, Germano e tantos
outros personagens que entraram posteriormente para o episcopado. Essa carreira começa em
Arles, por volta de 450, como advogado e chega ao apogeu, com sua nomeação à prefeito de
Roma, em 468, durante o governo do Imperador Ântemio, ao qual compôs um de seus famosos
panegíricos (Carm. II). O mesmo Piganiol que trata das invasões, não vê na vida de Sidônio
anterior ao episcopado nada que lembrasse um período de decadência, mas sim a riqueza e
refinamento cultural de um grande senhor da Auvérnia de meados do séc. V (PIGANIOL, 1950,
p. 130).
Sidônio falava com orgulho de sua origem nobre (Epist. I, 3; Epist. VIII, 9) e era um
ardoroso defensor das letras latinas, como se depreende de todas as suas obras. Também era um
poeta reconhecido, de estilo de escrita barroco, ao qual André Loyen classificava de “espírito
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precioso”60, e inspirado nos autores latinos com Símaco, e Plínio, o jovem. Esse lionês soube
tirar proveito desse talento, compondo panegíricos a imperadores e também a chefes
germânicos, dos quais soube ganhar recompensa. Estava ao lado de seu sogro, Ávito, quando
este foi coroado imperador em 455, a partir de uma aliança entre galo-romanos e visigodos
(COVILLE, 1928, p. 56, LOYEN, 1943, p. 39).
Em um de seus poemas, Sidônio demonstra toda a deferência que tinha em relação ao
príncipe Visigodo, Teodorico II “esse príncipe belicoso, maior ainda que seu magnânimo pai,
a glória do Getas, a salvaguarda e apoio do Império Romano” (Carm. XXIII). Ávito era amigo
de infância do pai desse príncipe, Teodorico, e seu filho (que subiu ao trono em 453) ajudou
diretamente na maquinação que levou à entronização do sogro de Sidônio ao Império.
A resposta da aristocracia italiana veio com a deposição de Ávito, alguns meses depois,
que foi forçado a entrar para o episcopado, na cidade de Plaisance, e com a imposição do novo
imperador, Majoriano, em 456. Mesmo quando Ávito é destituído pela reação da aristocracia
romana, Sidônio continuou gozando dos favores da corte de Ravena, e o vemos declamando
um panegírico ao novo imperador, quando de sua entrada na cidade de Lyon (458), que se
encontrava até então rebelada (Carm. IV). Mais uma vez temos prova da importância que a
paideia cumpria nos jogos de relações de poder, e na amiticia que ligava as elites da Romania,
como instrumento de política. Por sua cultura e eloquência, Sidônio soube ganhar não somente
a clemência de Majoriano - pela resistência galo-romana à política levada a cabo por Ravena como também a confiança do Imperador. Numa passagem de um de seus poemas, vemo-lo
intercedendo pela cidade de Lyon e pedindo para que o Majoriano reduzisse os encargos que
afligiam aquela cidade. E dava como razão não somente uma demonstração de clemência por
parte do imperador, mas uma forma de reganhar a lealdade do partido galo-romano (Carm.
XIII).
Este evento é sintomático de todas as divisões às quais estava submetido o Império do
Ocidente nesse momento. Os problemas verificados na segunda metade do século V não teriam
relação com uma suposta invasão bárbara “que assassinou o império”, até porque ela não existiu
de fato - a não ser na construção discursiva das velhas elites alijadas de poder, de ideólogos
cristãos moralistas que pregavam o fim dos tempos ou a conversão do populus, ou ainda, dos
que buscavam acentuar a importância do episcopado, para ganhar uma parte do quinhão do
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Loyen fala desse gênero como um modo de escrita que toca em tudo sem jamais se aprofundar em algo. Ele
busca engrandecer o mobiliário da memória cultural romana, como thesaurus eloquentiae (LOYEN, 1943, p. 11).
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poder (WOOD, 1992, pp. 9 -18). E ainda na reapropriação desses discursos, muitos séculos
após, no contexto de novas disputas de poder, na gênese dos Estados-Nacionais europeus.
Aquelas divisões tinham mais a ver com as disputas políticas por um poder que se
fragmentou, saindo da órbita centralizadora do Império para ser disputada na esfera regional e
local (BROWN, 1972). O embate não se dava somente entre romanos e germânicos, mas
também entre esses dois lados, recorrendo ao apoio de qualquer elite local que tivesse interesses
na disputa, não importando a nacionalidade ou etnia; dava-se entre romanos e germânicos
unidos contra outras ameaças, como no caso das alianças entre romanos, visigodos e burgúndios
contra vândalos e hunos. Dava-se também entre os germânicos contra germânicos, que também
recorriam ao apoio das velhas elites senatoriais, que ora apoiava o interesse dos visigodos, ora
o dos burgúndios, ou o de quem lhes oferecesse maiores benefícios. E por fim, no seio dessas
mesmas elites. E em todos esses casos o papel de intermediação episcopal sempre foi
determinante para um novo equilíbrio e a conformação territorial posterior. Ainda mais num
contexto de defesa do antigo princípio da colegialidade face à centralização papal, um grande
papel cumpriu os concílios episcopais gauleses, muitos dos quais funcionavam como
verdadeiras assembleias políticas, com autoridade extra provincial reconhecida e com suas
decisões validadas pelos novos poderes constituídos (PONTAL, 1989, pp. 12 - 13)61.
Verificamos que, com o encaminhar dos acontecimentos - com a queda de Majoriano, o
assassinato de Teodorico e as pretensões maiores de seu irmão, Eurico – há a uma evolução no
fervor patriótico de Sidônio contra os “bárbaros”, expressada em seus escritos.
Advem dela, as conhecidas críticas e o desprezo ao que ele chamava de “barbarismos,
desses povos com os quais o bispo de Clermont se lamentava de ter que conviver
Quem? Eu? Ainda que eu pudesse escrever cantos e hinos, então que habito entre
hordas cabeludas, que eu sou obrigado a escutar a linguagem bárbara do germano e
aplaudir, em me fazendo violência, ao que canta, na sua embriaguez, o burgúndio que
perfuma a cabeça com manteiga rançosa? (Carm. XII).

Desiludido com a aliança entre romanos e visigodos e com as intrigas políticas da corte,
Sidônio teria voltado para a Gália, por volta de 469, quando vê uma “população enfraquecida
pelo mal-estar dos tempos” (Epist. I, 10). Ele, que talvez ainda nem fosse cristão, algum tempo
depois entra para o clero e é eleito bispo da cidade de Clermont, onde apesar de manter relações
com burgúndios e visigodos faz resistência à dominação germânica.
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Lembramos que ao falar dessas disputas políticas, trabalhamos com a ideia referenciada nos autores já citados,
de um poder que encontra sua legitimidade sempre em relação ao Império, do qual se dizem portadores e
representantes.
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A partir da análise da publicação de seus livros de cartas seria possível perceber uma
redefinição de sua identidade galo-romana, como defende Eric J. Goldberg (1995). O primeiro
tomo, oferecido em dedicatória ao seu amigo Constâncio, teria sido publicado por volta de 468
e ainda se via em Sidônio, a esperança na aliança romano-visigoda. Os oito livros restantes
foram publicados após 476, depois do cerco de dois anos a que foi submetida sua cidade pelos
visigodos, e do acordo pelo qual o Império cedia definitivamente o controle da Auvérnia à
Eurico. Sidônio, que participou das negociações de paz junto com outros bispos, como Graecus
de Marselha, Basílio de Aix, Leôncio de Arles, e Fausto de Riez, revolta-se com o acordo que
sacrificava a Auvérnia aos visigodos em troca da salvação da Provença pelo Império (Epist.
VII, 6; Epist. VII, 7). Por este motivo ele foi exilado da cidade de Clermont, durante dois anos,
quando teria começado a reunir um novo conjunto de epístolas62. Nesse segundo conjunto há
um tom mais confessional e penitencial de Sidônio. Em uma de suas últimas cartas ele se
assemelha a Salviano, ao reconhecer que o cerco a Clermont poderia ser uma espécie de
“castigo de Deus”, por sua vida pregressa. A partir desse momento, sua identidade galo-romana
parecia redefinida, referenciada pela unidade em torno do Cristianismo Ortodoxo. Na sequência
dos livros de epístolas abundam a correspondência com interlocutores religiosos (dois deles são
inteiramente compostos de cartas enviadas a bispos) e mesmo naquelas em que o alvo era os
visigodos, sua preocupação parecia mais voltada ao fato deles serem arianos do que por
qualquer outra coisa (GOLDBERG, 1995)63. Tanto que pouco tempo depois, por intermédio do
conselheiro de Eurico, Leon (o mesmo do caso envolvendo a embaixada de Epifânio) que era
seu grande amigo, ele consegue a permissão para voltar a Clermont e reassumir seu posto. Não
sem antes passar por Toulouse e tentar alcançar favores do rei, em relação uma herança de sua
sogra. Na carta enviada a Lamprídio de Bordeaux (Epist. VIII, 9), Sidônio deixa um poema que
deveria se fazer chegar ao rei, em que louvava o soberano e o associava à vitória ao lado de
Roma nos Campos Catalaúnicos (GRIFFE, 1965, p. 62, 71). Ao voltar à Clermont, escreve
para seu amigo Leon, incitando-o a auxiliar o governante na direção do bom governo (Epist.
IV, 9). Uma vez restabelecida a confiança nos novos mestres, veremos que ela será duradoura
e profitosa, como testemunha a presença seu filho Apolinário, lutando ao lado dos visigodos
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O último volume da obra fora publicado por volta de 485, depois da morte de Eurico, como defende Ian Wood
(1992, p.12 - 16).
63
Nem por isso ele renega sua paideia latina. Vemos na dedicatória do livro nono, enviada a Firmino, como de
maneira confessional ele fala do abandono da poesia pagã, para se dedicar aos hinos aos mártires (Epist. XI, 16).
Bem como as recomendações à Hespério, para que este mantivesse acesa a chama das letras (Epist. II, 10).
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contra os francos, em 507, como chefe do contingente auverniano. Assim como também seu
neto Arcádio, que será homem de confiança do príncipe Childeberto, quando os francos se
tornam mestres únicos da Gália, e reconhecidos pelo Império e pela Igreja (GRIFFE, 1975).
Sidônio não fazia parte do grupo de Lérins e sempre teve uma rede de relações muito
ampla, pelo que se comprova da coleção de cartas que deixou publicadas para a posteridade.
Ainda assim, ele manteve grande proximidade com vários membros daquele grupo de bispos
tão ativos e influentes para a Gália desse Momento.
Uma de suas amizades era com Paciente, um lionês de origem também nobre, que subiu
ao trono episcopal de Lyon, por volta de 451, substituindo um confrade do Monastério de
Lérins, que era Euquério.
Desde que assumiu o bispado de Lyon, Paciente teve conviver com a dominação
burgúnda, que inclusive contava com apoio crescente de parte da elite senatorial galo-romana.
A divisão das lealdades dessa elite possibilitou o acordo de entronização de Ávito, bem como
a tentativa de conjuração liderada por Marcelino e que foi debelada por Majoriano, e a aceitação
posterior dos burgúndios. Muitos aristocratas e proprietários dessa região viram que valiam
muito mais a pena a aliança com eles do que com a aristocracia romana, que não garantia mais
a defesa do território e que esmagava a Gália com encargos ficais64. Esta convicção é aumentada
mais ainda com a reação operada por Majoriano contra a cidade, por ela ter se rebelado contra
Roma, e explica as súplicas de Sidônio junto ao Imperador (ROUCHE, 1996).
Não repetiremos a descrição dos acontecimentos que levaram à dominação definitiva da
região da Sapaudia pelos Burgúndios, nem de como agiu Paciente no trabalho de conversão
daquela dinastia. Somente gostaríamos de ressaltar como ele vai além dos dois personagens
usados como exemplo anteriormente, e por quais mecanismos ele constrói sua autoridade
episcopal, deixando-a como modelo exemplar do bispo de uma cidade galo-romana do século
V.
Salviano ainda se encaixava numa visão de mundo cristã anterior, que se lamentava pelos
males e vícios do mundo, mostrando como a providência agia para castigar o povo romano por
causa da degradação do século, e através da dominação bárbara. Graças a sua formação
leriniana, ele não aceitou simplesmente se resignar, resolvendo intervir nessa realidade,
chamando todos à conversão. Sidônio é o membro da uma elite patriótica, orgulhosa por sua
ascendência e cultura, mas que, mesmo com um certo olhar de desdém sobre o que reconhecia
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Essa tese era já era defendida por Gabriel Monod no séc. XIX (1878, pp. 229 -239).
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ser o outro, o diferente, soube expandir o universo da amiticia que garantia todos os privilégios
à sua classe. Depois se converte, entendendo o papel do bispo nesse contexto em que a
referência mais viva do Império era a Religião Cristã. Mas ainda assim sabe se utilizar de todos
aqueles referenciais antigos para conquistar um papel de relevância para o episcopado naquele
instante, e trazer a paz à sua comunidade. Já Paciente, promove a integração total de política e
religião no universo do Império Cristão, agindo com muita habilidade para chegar a um novo
equilíbrio que fosse o melhor para a cidade e para a Igreja.
Assim como para Constâncio, as informações biográficas que temos de Paciente são
muito poucas e esparsas, e o perfil mais completo que temos dele é o que faz seu grande amigo,
Sidônio Apolinário (Epist. II, 10; Epist. IV, 25; Epist. VI, 12). Mas comparando este perfil com
aquele que Constâncio traça de Germano, vemos um enorme paralelismo, que corrobora a tese
de Maurizio Miele (1996), de uma Vita Germani que é espelho e propaganda do modelo
episcopal representado por Paciente.
Num plano mais político, os dois são descritos, antes de tudo, como defensores dos
cidadãos de suas províncias. Essa defesa, como já dissemos, era extraterritorial e extra religiosa,
apoiada numa autoridade que que fundia os elementos de virtudes pagãs e cristãs, num só
personagem. Assim eles seriam possuidores daquelas mesmas virtudes romanas do velho
ancião engajado, como a honestas, a temperantia, a humilitas, que se misturavam com o zelo
ortodoxo, a caridade, o ascetismo e a santidade cristã. Constâncio diz que Germano lutava para
socorrer as dificuldades de sua cidade face aos aumentos de impostos (VG, IV, 19), interfere na
questão bagauda (VG, VI, 28), lida diretamente com os soberanos da época para o bem do povo
e tem a autoridade reconhecida por eles (VG, VII). Da mesma forma, Paciente é descrito como
um bispo que cuidava dos pobres de sua metropolita e de outras províncias, alimentando-os
com seus próprios recursos, e que trabalhava infatigavelmente para trazer concórdia entre galoromanos e germânicos e também entre as facções das cidades (Epist. VI, 12). Aliás, um dos
grandes trunfos desse bispo seria o dom de mediação, com o qual conseguia arrefecer os
espíritos e trazê-los ao bom caminho. Dois eventos que dariam exemplos de seu talento
diplomático são: primeiro, a intervenção junto ao rei visigodo Eurico, que possibilitou tanto o
socorro prestado por ele (Epist. VI, 12) quanto o de Constâncio (Epist. III, 2) à Auvérnia,
quando esta província se encontrava sitiada (COVILLE, 1928, p. 300); segundo, o equilíbrio
com o qual soube tratar das prerrogativas civis dos bispos católicos, que sofriam uma ameaça
de regressão, uma vez que a legislação burgunda previa uma certa limitação, por exemplo, no
que dizia respeito ao papel de juiz do bispo (MIELE, 1996, p. 189) e também em relação às
interferências burgundas nas nomeações episcopais (GRIFFE, 1965, p. 76).
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No plano espiritual o paralelismo continua, com os dois bispos representando o modelo
do rigor ortodoxo que ganha os auditores pela retórica e não com a imposição. É dessa maneira
que Germano debela a facção pelagiana na Bretanha (VG, III, 15), e é assim também que
Paciente conquista o respeito para a Igreja da Gália e pouco a pouco consegue a conversão
mesmo da família real burgunda. Agindo desse modo, as grandes armas que tinham eram a
sermonis eruditio e praedicationis auctoritas (MIELE, 1996, p. 194).
A autoridade dos bispos muda de natureza ao longo do século V, ganhando em atributos,
responsabilidades, e sobretudo em potestas, como vimos defendendo ao longo deste capítulo.
No entanto, essas funções e virtudes atribuídas ao bispo Paciente de Lyon não comprovariam
por si só uma fonte diferente de autoridade, que se destacasse daquelas atribuídas a outros
bispos dessa mesma época. Paciente, é um bispo zeloso, seguidor da ortodoxia, construtor de
igrejas e missionário aplicado na conversão dos pagãos e hereges. Na esfera da cidade, ele se
dedica a ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos e interfere nos litígios dos cidadãos com o Estado
e com os poderosos. Assim como vários outros exemplos de bispos, que saltam dos documentos
hagiográfico da Antiguidade Tardia.
Mas em que pese o contexto em que o Cristianismo e o episcopado buscam se afirmar,
ao nível “universal” e ao nível local, e em que há um novo reequilíbrio do poder, vários modelos
se oferecem para serem seguidos. Estamos no momento em que muitos ainda viam na função
episcopal um estágio a mais na carreira, ou uma forma de manter privilégios de uma aristocracia
que se sentia ameaçada. Havia também os que convertiam sinceramente, mas recusavam o
entrelaçamento da religião com o século e sobretudo com os bárbaros. E aqueles também que,
sem perder sua identidade aristocrática, dela se utilizavam para o bom governo de suas igrejas,
além de manterem uma postura ascética que, não obstante, abraçava o mundo e buscava intervir
nele.
É o momento de plena ascensão do culto aos santos e do desenvolvimento do ascetismo
monástico, que propõem caminhos diferentes para o Cristianismo. A uma dessas possibilidades
estava vinculado Paciente e um grupo muito influente de bispos desse momento. Esse grupo
trava um embate ideológico com Agostinho na questão predesticionismo, em nome da maior
responsabilidade sobre as ações do indivíduo – e justificava o esforço ascético - mas também
da possibilidade de despertar em outros a Graça divina - que estaria reservada, segundo
Agostinho, a um seleto grupo salvo de antemão. Para aqueles monges-bispos não importava a
etnia da ovelha a ser resgatada, e o plano da salvação estava aberto para todos.
Mas porque Paciêncio escolhe um retrato de Germano para associar ao seu? Para nós, a
resposta estaria no desnudamento desse complexo contexto que viemos descrevendo, e sua
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escolha se oferece quando renasce a polêmica semipelagiana na Gália da segunda metade do
Século V.
Germano fornecia o modelo de simbiose perfeita entre atuação político-religiosa e
espiritualidade ascética e respondia muito bem às questões colocadas em Lyon, por volta de
470 – 480 d. C.
Antes de qualquer outra coisa, ele era um campeão da fé ortodoxa frente ao Pelagianismo,
mas que não cedia ao Predesticionismo estrito de Agostinho. Nele havia, por meio da
construção operada por Constâncio, um modelo perfeito da atuação episcopal, extra-religiosa,
de autoridade inata e que não era tutelada pelo Papado, mas pela tradição apostólica. Acima
desta ainda havia o modelo cristológico – imitatio Christi – que se opunha de maneira sutil,
mas convicentemente à heresia ariana. Por fim, Germano era um asceta no mundo, que não
obstante a convivência à mesa dos poderosos, mantinha-se íntegro e em abstinência.
A composição da Vita Germani, encomendada à Constâncio, era um documento perfeito
de propaganda, com o qual Paciêncio poderia responder aos desafios das querelas religiosas
internas à Igreja, ao fausto episcopal de alguns de seus colegas e de resistência face ao herege
ariano, que soube vencer. Ela serviria de modelo edificante e exemplar da santidade de
Germano, mas acabava também por legitimar a própria autoridade de Paciente, uma vez que a
figura de um é trabalhada como reflexo da figura do outro.
Miele (1996, p. 226) e outros antes dele, como Chadwick (1955, p. 265), denunciam que
Constâncio promovia “uma flexão da verdade histórica a serviço da intencionalidade
hagiográfica” e que as características atribuídas ao santo de Auxerre eram quase que uma
propaganda explícita da biografia do bispo de Lyon.
Em defesa do documento produzido pelo padre lionês, recorremos ao que argumenta Ian
Wood: para ele estava claro que os documentos desse período não poderiam ser entendidos ao
pé da letra como “reflexos da realidade”, mas sim como construções literárias, em que são
mobilizados instrumentos oferecidos pela cultura do momento. O historiador britânico
propunha então que o historiador mudasse a abordagem “positivista” por outra, que olhasse
esses documentos sob o ponto de vista das mudanças nas percepções de identidade (WOOD,
1992, p. 16 – 18).
De forma semelhante procuramos agir com a Vita Germani. Ainda que muito dos eventos
narrados por Constâncio possam ser comprovados pelo cotejamento de outras fontes, sua maior
riqueza está, segundo as conclusões que defendemos, nos elementos a que recorre tão
habilmente o autor, na construção do seu modelo de Santo. Elementos que nos dizem muito
sobre um contexto sócio-político e cultural riquíssimo, do ponto de vista do cientista social
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preocupado nos movimentos de rupturas e continuidades na História. E que nos revelam uma
forte interação de períodos e culturas diferentes, que se conformaram sob os reinos cristãos da
Alta Idade Média.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com o que viemos afirmando até aqui, a respeito da ascendente autoridade
episcopal na Gália, devemos, contudo, ponderar e renunciar a uma imagem muito excessiva do
poder que o bispo detinha em meados do século V. A autoridade episcopal ainda estava longe
de representar, em meados desse século, a posição de potentes registrada na legislação
justiniana no séc. VI e que buscou ser limitada pela reforma carolíngia, no séc. VIII (WERNER,
1998, p. 514).
Para fundamentar essa afirmação, referimo-nos a algumas das conclusões levantadas na
mesa redonda sobre o papel do bispo na cidade do IV ao V, realizada em Roma pelo l'Istituto
Patristico Augustinianum et l'École française de Rome, em 1995. Dela participaram
historiadores como Éric Rébillard, Claire Sotinel e Claude Lapellley que, sem negar a ascensão
do episcopado como ator destacado da cidade nos séculos IV e V, ponderam certas limitações
quanto ao tamanho de seu poder nesse período.
É o que faz, por exemplo, Éric Rebillard que estuda a rede epistolar do bispo na primeira
metade do séc. V, a partir da correspondência de Agostinho de Hipona. Esse historiador mostra
como embora Agostinho busque fundar relações com os magistrados civis baseadas num novo
tipo de autoridade, ligada a um universo de pertencimento cristão, elas ainda contavam menos
que as redes tradicionais de amiticia, na influência conseguida junto a esses magistrados. Seja
porque elas quase de nada valiam para a maioria dos magistrados da África, que não eram
cristãos, e não reconheciam nenhum tipo de fundamento jurídico nas intervenções do bispo para
questões civis ou judiciárias, seja porque, mesmo para aqueles que eram cristãos, as ligações
afetivas e solidariedade de classe da velha amiticia contavam tanto ou mais que a autoridade
episcopal de Agostinho (REBILLARD, 1998, pp. 127 – 152).
São conclusões parecidas às quais chega Claire Sotinel, tratando da organização do
pessoal eclesiástico administrado pelo bispo entre 350 e 450 d.C.. Para a autora, em que pese a
moral cristã de condenação à demonstração pública de riqueza por parte do clero, que faz com
que as fontes do período a esconda ou dissimule, ainda assim seria possível constatar a
dependência econômica a que eles ainda estavam submetidos no período. Essa dependência
seria percebida a partir da impossibilidade de constituição de um pessoal permanente à serviço
da igreja – seja nas funções administrativas, judiciárias e relacionadas ao patrimônio, bem como
na dependência do evergetismo e patronagem tradicionais do Império e da Aristocracia. Esse
quadro começaria a se transformar, segundo Sotinel, a partir do segundo quarto do séc. V,
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quando já seria possível perceber uma independentização econômica do clero (SOTINEL,
1998, pp. 105 – 126).
Claude Lapelley, por sua vez, afirmava, nessa mesma mesa redonda, uma progressiva
transformação da patronagem tradicional, passada aos poucos para as mãos do bispo, em muito
relacionada com a entrada de membros da aristocracia para o episcopado. Essa atração seria
motivada, em parte, pelo interesse de alguns fugirem das responsabilidades municipais, mas
para outros, por vislumbrarem um belo final para a carreira civil, onde manteriam o prestígio
social e o papel de patrono da cidade. Para a cidade, por sua vez, havia o interesse do
recrutamento do bispo entre seus notáveis, pela experiência administrativa e rede de relações
importantes já constituída, que ajudariam ao melhor governo da Igreja e no favorecimento de
certos interesses. E também aos pobres havia o interesse na escolha de ricos aristocratas ao
episcopado, seja para uma melhor proteção material ou contra os abusos de outros grandes65.
Ainda assim, este autor não deixa de mencionar como muito do prestigio do bispo nessa época
ainda estava mais associada à sua autoridade religiosa que social. Dariam prova disso, a falta
de títulos oficiais ofertados pelo Império aos bispos, a limitação dos tribunais episcopais
(precisados na legislação como tribunais de arbitragem apenas) e a incapacidade do
cumprimento da função de protetores do povo, face aos poderosos. Lapelley cita, como
exemplo, o apelo feito pelos bispos do Concilio de Cartago de 401, para que os imperadores
viessem em ajuda da Igreja, constituindo defensores da plebe também para a África: “Por causa
da aflição dos pobres, pela pena dos quais a Igreja é sobrecarregada sem cessar, parece que é
necessário pedir aos imperadores para designar defensores contra o poder dos ricos, com a
previdência dos bispos” (cânon 75 do Concílio de Cartago de 401 apud LAPELLEY, 1998, p.
30). Apenas com o decorrer do século V os bispos sobem na esfera de poder das cidades,
constituindo em torno de si a fusão das características do antigo patronato com aquelas ligadas
ao valor caritativo da função episcopal (LAPELLEY, 1998, p. 17 – 33).
Junto com a predicação de personagens como João Crisóstomo e Salviano, que
denunciavam o enfraquecimento do fervor religioso no interior do clero, sem dúvidas que
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Lapelley cita o caso de Pirianus, jovem aristocrata de uma rica família romana, que se refugiou com sua esposa
Melanie na cidade africana de Tagaste, durante o saque de Alarico, em 410. A partir da Intervenção de Agostinho,
ficamos sabendo da pressão que a população impingiu ao jovem, quando de sua passagem por Hipona, para que
ele fosse, contra sua vontade, ordenado padre daquela comunidade, garantindo assim, a proteção propiciada por
sua fortuna. Agostinho teve que agir para debelar a agitação pública, garantindo em contrapartida um acordo
assinado com o aristocrata, de que se este um dia entrasse para o clero, que fosse da cidade de Hipona.
(LAPELLEY, 1995, p. 26).
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contribuiu à transformação dessa antiga patronagem aristocrática o fenômeno do movimento
monástico que se expande com força na Gália do século V. E mais uma vez atestamos a força
da literatura hagiográfica como instrumento de propaganda de modelos que se ofereciam de
santidade religiosa. Um primeiro desses modelos, de cunho ascético, e que propunha uma nova
conversão aos cristãos enfraquecidos na fé, foi de São Martinho, que implantara o monasticismo
na Gália, no final do séc. IV, quando funda o Monastério de Ligugé, no lado exterior da cidade
de Tours (VM, 1). Inspirado no monasticismo oriental eremítico, o monasticismo martiniano
possuía um fundamento mais místico, de mortalização permanente do corpo e combate
constante dos demônios. Isso fazia com que o santo tivesse uma relação não conformista em
relação ao mundo - que era rodeado do Mal - e de distanciamento ao poder político. Com esse
exemplo, o modelo monástico de Martinho inaugurou o movimento de conversão em massa na
Gália, mas trouxe consigo uma oposição crescente, tanto das elites tradicionais pagãs, que
denunciavam o perigo do fanatismo religioso dos monges, quanto no interior da Igreja, dos
bispos que viam nas atitudes e hábitos de Martinho, um rebaixamento das prerrogativas
episcopais, justo no instante em que a figura do bispo ascendia em autoridade e influência na
esfera secular do Império.
Ao lado desse modelo, outros logo surgiram, sendo um dos principais para a Gália - pela
influência que teve sobre a política e religião desse período - o modelo do ascetismo monástico
desenvolvido no sul desse território e, sobretudo, no monastério de Lérins.
Esse monastério se converteu em um verdadeiro centro de formação para os bispos da
Gália, que passavam um período de vida cenobítica para depois serem enviados para defender
os valores e ideais desse grupo junto ao século.
Sem abrir mão do ascetismo monástico - que garantia uma certa forma de aristocratização
pela via da santidade – esses monges-bispos participavam ativamente na construção de um ideal
próprio de Ortodoxia Cristã, que como vimos, contrapõe-se mesmo a uma das maiores
autoridades da Igreja, que era Santo Agostinho. Ele movimento possuía uma visão otimista em
relação ao papel que o homem poderia cumprir no projeto da Salvação, que não negava a
necessidade da Graça divina, mas que acreditava no esforço do homem em contribuir com ela.
E é isso que esses homens buscaram fazer junto à religião e ao século - ao menos a partir das
fontes que estudamos - promovendo a integração de todos no plano universal da salvação e
constituindo, através desse trabalho uma grande rede de influências.
Os bispos formados em Lérins despontam, para onde quer que se olhe, como
interlocutores privilegiados das novas redes de poder que se constituem na Gália, a partir da
segunda metade do século quinto, em grande medida, por sua maior abertura para com os novos
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chefes políticos desse território, que foram integrados à Cristandade. E também graças a esses
monges-bispos, como resultado do seu ideal mais “universal”, o episcopado como um todo
ascendeu em poder e pôde cumprir o papel que o vemos cumprindo nos Reinos RomanoGermânicos Cristãos do séc. VI.
O programa oferecido pela vida bispo Germano em sua hagiografia ia ao encontro da
propaganda que esse grupo necessitava, nesse momento preciso do século V, quando
novamente eles são atacados por outras vertentes da Igreja. O modelo de São Germano de
Auxerre aparecia sob esse contexto, como legitimador da santidade e da autoridade desses
bispos. E ao que parece, é ele é que sai vitorioso, ao menos para o século V.
A evidência maior de sua importância para a ascensão do episcopado gaulês, com a qual
gostaríamos de finalizar essa dissertação, é a de que, segundo a constituição de uma tradição
bastante antiga, foi esse bispo um dos pais da Igreja e História Nacional Francesa. Conforme
essa tradição, antes que Martinho tivesse se tornado patrono da Gália Merovíngia, teria sido a
São Germano que a rainha burgunda Clotilde recorreu para a conversão do rei franco Clóvis,
isso graças ao bem-sucedido trabalho empreendido por seu hagiógrafo, Constâncio.
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