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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar como, a partir de uma abordagem específica sobre a discussão do estabelecimento do conceito de Antiguidade Tardia, chegamos à evidenciação dos fundamentos de constituição da ciência histórica, que se coloca em primeiro plano em relação ao próprio objeto de análise.  Para tal, faremos uma reflexão sobre aquela discussão historiográfica à luz do trabalho de Jörn Rüsen sobre teoria da história. A escolha de Rüsen se dá pela discussão que o autor faz, de como a ciência histórica nasce da própria práxis historiográfica, que por sua vez se relaciona com a vida prática, e é modificada ao longo do tempo. Isso nos diz tanto sobre a produção da história, reconhecida cientificamente, quanto na necessidade constante de reescrevê-la. 
Palavras-chave: Antiguidade Tardia; Historiografia; Teoria da História. 
 
Résumé: Le but de cet article est d’analyser comment, à partir d’une approche spécifique de la mise en place du concept de l'Antiquité tardive, nous arrivons à la discussion sur les fondements de la science historique, mise au premier plan au dépit de l’analyse de l’objet lui-même. Cette discussion historiographique s’effectue à la lumière des travaux de Jörn Rüsen sur la théorie de l'histoire. Le choix d’utiliser Rüsen est justifié par son argument selon lequel la science historique naît de la praxis historiographique, qui à son tour se rapporte à la vie pratique, et est modifié par elle au fil du temps. Cela nous en dit beaucoup sur la production de l’histoire, scientifiquement reconnue, et aussi sur le besoin constant de la réécrire. 
Mots-clés: Antiquité Tardive; Historiographie; Théorie de l’Histoire. 
 
 
 
                                                
1 Mestrando em História pela Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, bolsista Fapesp. 
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1. Introdução 
 

Gostaríamos de iniciar o presente trabalho referindo-nos à evidenciação apresentada por Jörn Rüsen logo na introdução de Razão Histórica: Fundamentos da 
ciência histórica - a naturalidade com a qual nós historiadores tratamos a 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 ítem específico que trate do “plano teórico-metodológico” de tal trabalho. No entanto, como nos explica o autor supracitado, essa análise dos pressupostos racionais da ciência histórica, à qual chamamos de uma “teoria da história” encontra os fundamentos dessa assertiva 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: 15). 

É esse trabalho de reflexão que pretendemos realizar no presente artigo, partindo do objeto de estudo escolhido 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. O objetivo é de mostrar como a partir de uma abordagem específica desse objeto de pesquisa, chegamos à evidenciação de uma discussão que acaba colocando a questão dos fundamentos de constituição da ciência histórica em primeiro plano, em relação ao próprio objeto do qual originou tal discussão. Se esses fundamentos estiveram presentes desde o início da montagem do projeto, ainda que implícitos, a reflexão sobre o trabalho de Jörn Rüsen serve para explicitar o que já vínhamos discutindo de fato, sem que, no entanto tivéssemos elevado-o à real dimensão que ocupa, ou deveria ocupar em nossa pesquisa. 
Resolvemos tratar do tema da formação de uma autoridade espiscopal na Gália do séc. V2 partindo de 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 hagiografias do período. A isso somou-se a contribuição fundamental do Prof. Dr. Glaydson José da Silva, pelo tipo de abordagem com a qual trabalha – a discussão das reapropriações de determinados períodos históricos por contextos posteriores específicos –  e de 

                                                
2 Esse objeto de pesquisa nasceu de discussões levadas a cabo desde ano de 2012, no grupo de estudos sobre Poder, autoridade e heresias entre monges e bispos durante a Antiguidade Tardia e Alta Idade 
Média, coordenado pela Profª Dra. Rossana Alves, da Unifesp. 
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outros autores valiosíssimos para esse tipo de trabalho de desconstrução historiográfica, como Claude Nicolet, que discute como autores do séc. XVIII e XIX construíram a representação da Antiguidade Tardia ou Alta Idade Média que perdurou até nossos dias (Nicolet, 2003).               
Assim, previamente à “questão central” da constituição do poder de uma elite eclesiástica no séc. V, pretendemos discutir justamente a imagem predominante de “fim de mundo” trabalhada pela historiografia desse período, até décadas recentes. Essa abordagem refletiu, por sua vez, no próprio tratamento dispensado a determinadas fontes como a hagiografia, como “carentes de veracidade histórica” (Philippart, 1998). É partir dessa discussão que buscamos formular outra análise possível, que a nosso ver se conjuga melhor com as hipóteses que formulamos e pretendemos testar.  
A perspectiva de se evidenciar como a imagem negativa que temos desse período é resultado de questões colocadas por determinado contexto histórico, para responder a “carências” específicas que nascem precisamente desse contexto, leva-nos ao encontro da reflexão proposta por Jörn Rüsen.  Então, partindo da discussão sobre a Antiguidade Tardia em nossa pesquisa, relacionaremos as questões levantadas por Rüsen e também expressas por outros autores, e tentaremos demonstrar como uma teoria da história que esclareça os fundamentos dessa disciplina como ciência e de sua pretensa racionalidade subjaz toda nossa pesquisa, e é colocada em evidência pela natureza da abordagem que tencionamos desenvolver. 

 

2. Estudo de caso: o fim do Império Romano e a Antiguidade Tardia 
 

Nos últimos trinta anos, estudos sobre o fim do Império Romano e surgimento dos reinos romano-germânicos têm sido objeto de revisão. A nova historiografia surgida a partir daí contesta as antigas teses sobre o período, que eram marcadas pelas disputas, sobretudo, entre germanistas e romanistas sobre as consequências benéficas ou devastadoras da entrada de povos germânicos no império, a partir de 406 d.C. Essas perspectivas levavam a uma supervalorização da predominância de fatores antigos (romanos) ou novos (germânicos) na constituição dos reinos ocidentais alto-medievais, e com isso dificultavam ver o que a formação dos reinos germânicos trazia de original, em relação a essas duas tradições (Werner, 1996; Cândido da Silva, 2008). 
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Para os partidários da corrente romanista, haveria uma perenidade da herança imperial sob o governo dos povos germânicos, vistos como súditos de um Império que continuou a existir no Oriente. Tal tese seria comprovada pela continuidade do Direito Romano na Alta Idade Média (Cândido da Silva, 2008: 20).  Por esse motivo, essa tese foi muito forte, sobretudo, entre os estudiosos alemães do direito do século XIX, com expoentes como o jurista Friedrich Carl Von Savigny e o historiador Theodor Mommsen. Na França foi defendida inicialmente pelo Abade Dubos, no séc. XVIII, e no já séc. XX ainda encontramos a resistência contra a hegemonia “germanista” na obra de Henri Pirenne (1937). 
No entanto, essas idéias foram combatidas fortemente tanto na França quanto na Alemanha, com a prevalência da tese da ruptura e da predominância de fatores germânicos na configuração dos reinos ocidentais, mesmo que tratada diferentemente nos dois países. Embora nem sempre houvesse uma visão homogênea entre os historiadores alemães, a perspectiva que mais predominou entre eles foi aquela que via positivamente a conquista germânica do Império Romano. De fato, 476 marcava uma ruptura, e a conquista germânica dava novo vigor a um Império “decadente e corrompido” (Cândido da Silva, 2008: 19).  
Já na França, essa questão se coloca ainda no século XVIII, em torno da discussão sobre o absolutismo monárquico de Luís XIV. Ela é bem representada no debate travado entre o conde Henri de Boulainvilliers e o estudioso supracitado, Abade Dubos (Silva, 2007). 
Em L’Etat de la France (1727) Boulaivilliers defendia que o reino francês se fundava com a vitória dos guerreiros francos, aí justificando a origem da nobreza e seus direitos advindos da conquista3; o povo tinha sua origem nos galo-romanos vencidos. Sua teoria, uma espécie de “guerra das raças”, consistia numa verdadeira crítica 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 assembléias tinham lugar?” (Boulaivilliers, 1727: 46 apud Silva, 2007: 65). Assim, Boulainvilliers postulava o renascimento das assembleias nos moldes daquelas “primitivas”; “o governo só poderia ser legítimo se respeitasse a constituição das assembléias francas” (Silva, 2007: 65). 
É contra essas premissas de legitimação aristocrática de Boulainvilliers, que o abade Dubos desenvolveu em Histoire de la monarchie française en Gaule (1734) uma 

                                                
3 Os livros de XXVII a XXXI do Espírito das Leis de Montesquieu também trabalhavamcom essa ideia do caráter germânico direito francês, fundamentado na conquista. 
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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. Como diz 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 intentam legitimar suas posturas pela historiografia” (Silva, 2007: 66). 
Sobre esse debate na França do séc XVIII, uma obra muito elucidativa é a de Claude Nicolet La fabrique d'une nation (2003). O autor rompe com a análise simplista de autores e obras que trataram dos jogos identitários entre romanistas e germanistas e suas representações na França pré-revolucionária. Nicolet procura 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. É bem o contexto em que a monarquia de Luís XIV buscou, por meio de seus historiadores, suas origens prestigiosas, e, também, a nobreza e a burguesia, por sua parte, tiveram como preocupação a representação de suas origens, em consonância com os direitos que reivindicavam. 
Contudo, esse debate ganha contornos de conflitos entre nações no séc. XIX, 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 Fustel de Coulanges durante o séc. XIX (1888), e entrando pelo séc. XX, com Ferdinand Lot (1930), e Jacques Le Goff  (1997), já nos nossos dias4. 

                                                
4  Se os franceses são os responsáveis pela consagração da tese de destruição de Roma pelos bárbaros, essas ideias já estavam postas em no famoso livro de E. Gibbon The Decline and Fall of the 
Roman Empire, de 1776. 
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O fato é que, pouco a pouco, o embate entre romanistas e germanistas que predominou no séc. XIX e início do XX foi dando lugar a novos enfoques que, desde finais dos anos 60, 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, segundo o qual os 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, 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)5.  
Sobretudo a partir da década de 1970, pesaram para renovação dos estudos sobre as origens dos reinos ocidentais, 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, 2008: 32). Pesou também 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 (Carrrié e Rousselle, 1999).  
Se a partir dessa renovação ainda falamos em continuidade romana sob os reinos romano-germânicos, ela 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. 
Assim, nos aproximamos de uma historiografia que já nos anos 80 empreende a revisão completa da história da Gália Romana, sob esse novo viés. Ela tem como um dos maiores expoentes K. F. Werner, que durante essa década dirigiu o Instituto Histórico Alemão de Paris. Esse autor contesta a tese de conquista da Gália pelos francos e o “mito historiográfico” do fim do Império romano no Ocidente, 

                                                                                                                                           
5 Embora esses autores tenham tornado célebre o conceito de Antiguidade Tardia, Marrou (1977) reconhece a paternidade do termo, que se popularizou em alemão desde meados do séc. XX, a A. Riegl e seu Spätrömische Kunstindustrie nach der Funden in Oesterreich, publicado em Viena, em 1901. Há autores que ainda hoje contestam essa conceitualização, defendendo a tese da ruptura romana e as consequências trágicas para o ocidente das “invasões bárbaras”. Dentre esses autores, temos, por exemplo, Briam Ward-Perkins que em The Fall of Rome and the End of Civilization (2005) fala do “assassinato do Império” pelos invasores.  
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mostrando como muitas das instituições romanas sobrevivem à queda do último imperador, em 476 d.C. 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. Também, que ela prosperou em grande parte 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 (Werner, 1996). 

É a partir dessa perspectiva que tencionamos analisar a formação da autoridade episcopal na Gália Romana do séc. V, uma vez que, pela análise de nossas fontes vemos uma forte atuação de intermediação dos bispos, em relação ao Império e aos seus novos habitantes, que for fim irão conquistá-lo por dentro. Para tanto, teria sido necessária a nosso ver, a formação prévia de uma autoridade em torno dos bispos galo-romanos, que justificasse tanto sua relação e influência junto aos povos germânicos que ocupavam 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. 
   

3. Historiografia e Teoria da Historia 
 

Embora o desenvolvimento desses estudos sobre a antiguidade Tardia não se detivesse aí, passando em revista a evolução da historiografia alto medieval, desde o embate identitário francês do séc. XVIII até o aparecimento da historiografia que desenvolveu o conceito de antiguidade tardia, já temos os elementos para discutir como esses modelos historiográficos nascem de carências específicas das épocas que as formularam. 
Para Jörn Rüsen todo o pensamento Histórico de uma época é constituído por cinco fatores ou princípios interdependentes que atuam para produzir o que chamamos de história, enquanto ciência. O fator primeiro que mobiliza e, do qual depende todos os demais, é a carência humana básica de “orientação do agir e do sofrer os efeitos das ações no tempo”. Essa carência advém da necessidade do 
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homem interpretar sua experiência na evolução temporal do mundo e de si, para com isso direcioná-la em função de suas intenções de ação e paixão futuras. Isso só é possível com a constituição de interesses precisos sobre o passado, que por sua vez resulta em critérios de sentido aos quais Rüsen dá o nome de Idéias (2º fator). Para o autor elas “são critérios segundo os quais os significados do passado se produzem nessa mesma práxis vital, somente com base nos quais o homem pode agir”. Uma vez dispondo desses interesses e ideias, com os quais o passado é interpretado pelo historiador, este aplica métodos (3º fator), como regras da pesquisa empírica que possibilitam interrogar esse passado “refletido”. Os resultados da pesquisa são expressos pela historiografia, em forma de narrativa (4º fator), que é a forma de apresentação científica por excelência do pensamento histórico. Ela é determinante não somente como resultante desse processo, mas, sobretudo, porque é ela que se remete às carências de orientação da qual originou o pensamento histórico constituído. É a partir dela que a ciência histórica em seu resultado assume a função de orientação existencial (5º e último fator) na vida prática e legitima sua racionalidade (Rüsen, 2001: 30-35). 
Rüsen resume que a suma das operações intelectuais com as quais os homens interpretam sua experiência na evolução temporal para com isso se assenhorar do passado forma o que conhecemos como consciência histórica (Rüsen, 2001: 30). A análise de sua constituição ajuda-nos a compreender em que contextos a ciência se relaciona com a vida prática, uma vez que surge dela e contribui para sua modificação ao longo do tempo.  Revela também como o processo resultante da satisfação das carências de orientação humanas dá origem a novas carências que vão exigir que sejam formulados novos critérios de sentido, que ensejam novos métodos de análise e novas formas de apresentação. Em suma, temos a resposta concreta para o que significa pensar historicamente e porque a História tem que ser constantemente reescrita. 
Em nosso trabalho explicitamos ao menos três contextos diferentes em que a história precisou ser mobilizada, com o fim de produzir resultados práticos a carências de orientação vividas.  
O primeiro deles é a trabalhado por Claude Nicolet sobre o séc. XVIII francês, em qual a história foi posta em função da legitimação identitária de grupos que se contrapunham pelo poder. Para os dois lados do conflito, estava em jogo a ideia de uma representação das origens e história da França monárquica, 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 do 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 
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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.  
Essas duas teses esclarecem o que diz Rüsen sobre a necessidade do homem de “assenhorar-se do passado pelo conhecimento no presente”. Para tal objetivo são mobilizadas perspectivas que às vezes concorrem pelos significados das mesmas experiências, a fim de produzir os sentidos de orientação existencial. Como também pode ocorrer que a interpretação de experiências distintas mobilizadas pela História leve a um mesmo lugar, e no caso do debate entre a monarquia e os nobres da França do séc. XVIII, ela conduzia para a questão das origens identitárias francesas.  
Para o autor alemão “a experiência do tempo é sempre uma experiência de perda iminente da identidade do homem”. A partir dessa assertiva, torna-se imprescindível em sua visão, a função da narrativa histórica como de formadora da identidade que garanta que os homens não se percam “nas mudanças de si mesmos e de seu mundo”. Assim sendo “a narrativa histórica torna presente o passado, de forma que o presente apareça como continuação no futuro” (Rüsen, 2001: 66). Dela ainda decorre que a expectativa de futuro se vincule diretamente à experiência do passado (2001: 63).  
Os outros dois contextos identificados em nosso trabalho nos quais a historiografia do período tardo-antigo e alto-medieval foi mobilizada para responder a carências específicas são o séc. XIX francês e o pós-segunda guerra mundial. 
Se no século precedente 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 o significado representado pela expansão do irmão do leste, a Alemanha prussiana. Logo, caberia produzir uma análise que desse conta de tanto ensinar sobre o passado, quanto de se prevenir no futuro uma nova “invasão bárbara”. A chave disso estaria na produção da história que torna presente o passado, com base na experiência e apontando para intenção de agir futuro.   
Outra vez mudadas as carências e as funções de orientação existencial da vida prática, 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 séc. XX pós-segunda guerra, a missão passa a ser superar as diferenças e criar laços do que seria futuramente uma Comunidade Europeia. E mais uma vez a história é levada a falar através do “ressurgimento” de um passado comum desses povos.  
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Com todo o exposto, ousamos depreender segundo a reflexão teórica de Jörn Rüsen, que aquela necessidade básica do homem se assenhorar do passado, poderia se dar em função tanto de uma história pré-moderna ou magistre vitae, que tem o objetivo servir de exemplo para o homem, “como continuum de validade geral” (Koselleck, 1979: 43), como para aquela história singular geschichte, fruto do iluminismo, orientada para o agir prospectivo. Sendo assim caberia perguntar se todos aqueles fundamentos constitutivos do pensamento histórico científico já não estariam presentes antes mesmo da historia adquirir esse status científico. 
Certo é que, por vezes, as funções orientadoras de sentido existencial da vida humana se transformam de tal forma que levam à alteração da própria maneira do homem se relacionar com o tempo. Quando tal rompimento se efetiva, não somente novas respostas advindas das carências resultantes são formuladas, mas também novas formas daquilo que François Hartog denominou de “regime de historicidade” são necessárias e postas em funcionamento (Hartog, 2005).  Esse novo regime de historicidade leva a uma nova relação do homem com sua experiência no tempo e ajuda a fixar novas referências.  
Trazendo outras contribuições para a discussão, gostaríamos de nos referir à reflexão proposta por outro alemão, Reinhard Koselleck, no capítulo 9 de Futuro 

Passado (1979): de que o sentido moderno de história, surgido do Iluminismo do séc. XVIII se diferencia da velha metáfora da história como espelho do passado, por trazer o componente reflexivo, de uma “história em si e para si”. Logo a história não surge integralmente do passado, mas somente enquanto representação dele, e a partir do ponto de vista que o historiador adota ao interrogar tal passado. Então, vê-se que para Koselleck, a perspectiva histórica não age como deslegitimadora da história pela relatividade implícita, e sim, emerge como um pressuposto do trabalho científico. Para representar o passado o historiador deve interrogar suas fontes. Contudo, é necessária a seleção metódica das fontes que viabilize sua articulação em vistas à produção de uma narrativa histórica que faça sentido às perguntas que a motivaram e, ao mesmo tempo, seja orientada por um ponto de vista que ordene os significados extraídos.  
O fato de os historiadores decidirem por modelos interpretativos diferentes sob um mesmo contexto não torna a ciência produzida por eles menos legítima ou racional, devido à carga de “parcialidade” presente em seu trabalho. Mas é a partir do controle científico das fontes que o historiador permanece nos marcos da racionalidade que pretende dar ao seu trabalho. Esse controle garante que a teoria ilumine quais fatores contam ou não para a formulação de hipóteses e conjecturas que condicionam uma “história possível”; e impede, por exemplo, de fazer afirmações que não poderíamos com base naqueles documentos. É o “poder de 
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veto” que as fontes possuem segundo esse autor (Koselleck, 1979: 166-188). 
Concordando com o exposto, Rüsen esclarece que as idéias que transformam as carências motivadoras em intenções claras do agir são trazidas consigo, quando o historiador formula suas conjecturas e interroga suas fontes (Rüsen, 2001: 32). Não obstante, o autor previne que não caiemos em dois erros conceituais graves: o “subjetivismo decisionista, no qual as decisões sobre as perspectivas determinantes da orientação do agir voltado para o futuro decida o que é história” e também o “objetivismo dogmático, no qual assertivas sobre as experiências dominantes do passado como fator determinante do agir estabelecem o que é história” (2001: 71). 
Contra essas duas situações limites, Rüsen propõe um modelo intermediário que “abriria um espaço não arbitrário de interpretação do pensamento histórico” e que “estabeleceria uma relação equilibrada entre a memória (que é sempre produto recuperado pela consciência histórica) e a experiência” (2001: 72). 
Essa discussão também remete ao que defende Michel de Certeau em seu A 

Escrita da História (1982), qual seja, que a história vivida e o discurso produzido sobre ela são duas dimensões do que entendemos hoje como História. Relacionamos as duas a partir do lugar, contexto e circunstâncias em que o discurso historiográfico foi possível de ser construído, e ao mesmo tempo, para a coerência e encadeamento dos fenômenos constatados. 
 

4. Considerações finais 
 

Por último, gostaríamos de evidenciar como também o próprio trato com as fontes de pesquisas é modificado 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 na utilização das fontes principais de nossa pesquisa – que se constitui de hagiografias medievais - contestamos conceitos anacrônicos e noções ultrapassadas de tratamento daquelas. Ao invés de conduzirmos a investigação de modo a tentar extrair a verdade purificada dessas 
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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 por em contexto essas fontes e aplicar um modelo que se aproxime de uma história dos conceitos, como proposta por Reinhart Koselleck (1979), e contextualista, a exemplo daquela desenvolvida por J. G. A Pocock (2003).  
Esperamos ter explicitado, a partir da discussão presente em nossa pesquisa, sobre o desenvolvimento da historiografia da Antiguidade Tardia desde o séc. XVIII, como os elementos constitutivos do pensamento histórico e que legitimam suas pretensões à racionalidade científica operam ativamente no desenvolvimento dessa mesma, mesmo que não explicitados em forma de teoria, e sim na forma práxis da qual ela decorre. 
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