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Resumo: 
Este artigo objetiva delinear o perfil do bispado em textos hagiográficos de dois 
reinos sucessores no século VI, o visigodo e o franco. O aspecto escolhido para tal é 
o tratamento dado ao corpo das personagens hagiografadas, posto que defendemos 
ser o corpo um “espaço” privilegiado para a forja de identidades, neste caso a 
episcopal. Deste modo, espera-se contribuir para o crescente número de estudos 
sobre os bispos na Primeira Idade Média, estes, figuras de autoridade e, por vezes, 
de grande poder inclusive secular, o que, certamente, os colocavam em meio a 
disputas de poder. 
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Abstract: 
This article aims to outline the profile of the bishops in hagiographic texts of two 
successive kingdoms in the sixth century, the Visigothic and the Frankish. The 
chosen aspect for this is the treatment given to the body of the characters, since we 
defend that the “body” is a privileged “place” for an identity forge, in this case 
episcopal ones. In this way, we hope to contribute to the growing number of studies 
about the bishops in the Early Middle Ages, these figures of authority and 
sometimes even of great secular power, which certainly put them at the center of 
power disputes. 
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Body; Episcopate; Successor Kingdoms. 
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Considerações iniciais 

 
Os dois últimos séculos do Império Romano no Ocidente testemunham a 

cristianização das estruturas protocolares do Império e o paulatino aumento do 
poder dos bispos. Em consonância com tais afirmativas, Raymond Van Dam parte 
da ideia de que o cargo eclesiástico de bispo deve ser entendido, antes de qualquer 
outra coisa, como uma magistratura romana (Van Dam, 2008). O autor defende que 
desde o governo de Constantino, no início do século IV, este imperador teria 
iniciado um processo de aproximação entre clérigos e magistrados, de modo que, já 
neste século, da mesma família da qual oriunda o senador procederia, em grande 
parte das vezes, também o bispo (Van Dam, 2008: 346).  

 
O historiador irlandês Peter Brown chama atenção para uma importante 

característica do mundo romano, a de que no contexto imperial as atividades 
administrativas sempre foram delegadas ao nível local (Brown, 1999: 57), de modo 
que em um cenário de crise das estruturas políticas formais do Império as elites 
episcopais fortaleceram o seu poder e alargaram sua área de atuação. Mantendo 
estes elementos em perspectiva, conjugados com o fato de que em fins do século IV 
há uma religião oficial para o Império Romano, a saber, a cristã nicena, torna-se, 
ainda, significativo atentarmos para a observação de Michael Gaddis ao sublinhar 
que neste processo as elites episcopais obtiveram mecanismos para perseguir os seus 
rivais em um espectro muito mais amplo do que já havia sido possível (Gaddis, 
2009). 

 
Estes bispos, cujo poder se origina em grande parte do combate à dissidência 

religiosa (Drake, 2008: 417), formam parte importante da administração imperial, de 
modo que devem ser vistos como figuras de autoridade, sob o perigo de uma 
compreensão inadequada dos processos históricos.  

 
Ainda que o processo de formação e estabelecimento dos Reinos Sucessores3 

seja de difícil mapeamento, o fato é que nestas monarquias já estabelecidas se 
encontra uma dinâmica de poder na qual o episcopado não possui papel de mero 
coadjuvante,4 conforme observamos ao longo da Primeira Idade Média.5 

                                                           
3 É Ian Wood quem afirma que autores hodiernos têm se valido da expressão “estados sucessores” para fazer 
referência às estruturas de poderes formais que sucedem o Império Romano no Ocidente (Wood, 2013: 3). 
Para escapar da discussão acerca do caráter estatal ou não estatal destes reinos nós optamos por modificar a 
expressão e usaremos no lugar “Reinos Sucessores”. O objetivo é apenas fugir do problema a que a expressão 
“Reinos Germânicos” pode suscitar, visto que diferentes estudiosos atualmente problematizam e apontam a 
inadequação de pensar as identidades dos homens e das mulheres que compõem estes reinos a partir de 
qualquer elemento étnico (Geary, 2005) (Jarnut; Pohl, 2003). 
 
4 Sobre o assunto podemos apontar a vasta produção dos integrantes do Programa de Estudos Medievais da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, os quais têm se dedicado de maneira sistemática ao estudo do poder 
episcopal nos Reinos Sucessores. Não obstante os trabalhos orientados pelos dois professores-coordenadores 
que se dedicam ao período aqui tratado, destacamos a obra de Leila Rodrigues da Silva sobre Igreja e 
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Por isso, nosso interesse aqui está voltado para as referências sobre o 

tratamento dado ao corpo de bispos hagiografados nesses contextos, em que tais 
personagens estavam inseridos em relações de prestígio significativas, no que tange 
aos âmbitos político, social e religioso. 

 
Se no alvorecer da década de 1990 Roy Porter afirmava categoricamente que, 

de maneira genérica ao menos, uma História do Corpo ainda carecia de maior 
atenção (Porter, 1992: 292), quase 30 anos depois as produções que colocam o 
corpo (em seus mais variados aspectos) no cerne de suas reflexões aumentaram, 
talvez até exponencialmente, contudo, ainda é comum fazer ouvidos moucos ao 
chamado dos historiadores do passado.  

 
Uma História do Corpo pode ser associada de maneira quase instantânea ao 

que se convencionou chamar de terceira geração dos Annales, a qual se inicia a partir do 
final da década de 1960 e se estabelece na seguinte (Burke, 1997). Contudo, ainda 
em 1941, em texto seminal intitulado La sensibilité et l’histoire, Lucien Febvre propõe, 
em tom mordaz, que os temas ligados aos sentimentos (amor, medo, crueldade, 
etc.), até então ocupação dos diletantes, torne-se também uma preocupação para 
aqueles envolvidos com “a verdadeira história” (Febvre, 1941: 19).  

 
Dois anos antes de Febvre, ao publicar o primeiro tomo de sua monumental 

obra sobre a sociedade feudal, era Marc Bloch quem advertia sobre a questão, e o 
fazia de modo ainda mais objetivo com o que aqui nos interessa: “Uma história mais 
digna de tal nome do que os tímidos ensaios a que as nossas possibilidades nos 
limitam hoje teria em consideração as aventuras do corpo” (Bloch, 1987: 90). 

 
 E são as diretivas de Bloch e Febvre que afirmamos serem ignoradas. 

Entendemos que as proposições destes autores ressaltam a necessidade de integrar a 
perspectiva da História do Corpo aos diversos temas de investigação. Desta 
maneira, espera-se fugir do extremo da interpretação textual que desconsidera as 
características do período no qual o discurso analisado foi produzido. 

 
Sendo assim, nossa proposta é levar em consideração o corpo e os aspectos 

que o circundam na análise histórica do perfil episcopal, destacando sempre que 

                                                                                                                                                                          
monarquia na Galiza com destaque para a atuação episcopal de Martinho de Braga (2008) e o recente livro de 
Paulo Duarte, Pregação e Poder no Ocidente, o qual estuda as disputas episcopais no reclame da ortodoxia 
colocando no centro da questão as festas cristãs (2017). 
 
5 Apesar de identificarmos a relevância do conceito consolidado como Antiguidade Tardia e do debate acerca 
desta categoria, preferimos a utilização do termo Primeira Idade Média ou Alta Idade Média. Isso porque a 
corrente com a qual estamos associados privilegia de forma mais evidente as rupturas compreendidas nesse 
período temporal em detrimento das continuidades, no Ocidente. Assim, essas duas últimas expressões 
seriam mais adequadas à nossa proposta de trabalho (Silva, 2013: 73-91). 
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possível as relações múltiplas nas quais estes bispos estavam inseridos. Cabe ainda 
ressaltar que usamos o vocábulo corpo para fazer referência à estrutura anatômica 
dos seres humanos, conjunto este que, de acordo com as concepções científicas 
atuais, é formado por cabeça, tronco e membros; ou seja, a estrutura física de um 
organismo humano vivo, incluindo aí as suas funções fisiológicas, tais como, rir; 
chorar; mover-se; sentir fome e sede, prazer, raiva e alegria; etc. Funções estas que, 
embora ligadas ao que se convencionou chamar de mundo da natureza, recebem 
significações diferenciadas a partir das culturas, o que as torna historicamente 
localizáveis no tempo e no espaço.  

 
 

Apresentação e análise da documentação 
 
 
Não obstante defendermos o pressuposto seguido nas reflexões presentes 

neste artigo, de que os corpos humanos são espaços privilegiados para a construção 
identitária, os corpos enquanto elementos materiais são comuns a todos os seres 
vivos. Deste modo, é de se esperar que as referências a eles nas mais variadas 
documentações sejam vastas. Logo, este artigo está longe de esgotar o assunto e 
nem mesmo possui a pretensão de empreender exaustivo inventário e extenuante 
análise das menções ao corpo na documentação hagiográfica produzida nos reinos 
sucessores. Antes, trata-se de um exercício reflexivo dos autores a partir de 
documentação já conhecida por eles, a fim de submeter seus pressupostos e suas 
hipóteses à comunidade acadêmica, esperando que o debate propiciado possa ser 
considerado em produções posteriores. 

 
 Feita a mea culpa, ressaltamos que o corpus documental empregado é 

constituído por três relatos: a Vita Albini,6 de Venâncio Fortunato; a vida de Nicetio 
de Lyon, inclusa na Vita Patrum,7 de Gregório de Tours e o trecho sobre a morte e 
os milagres de Paulo e Fidel, bispos emeritenses, presente nas Vidas de los santos 
Padres de Mérida.8 

 
O conjunto documental relacionado às hagiografias compreende diversos 

tipos de escritos, entre eles os Martirológios, Calendários, Legendas, Processos de 
Canonização, Atas, entre outros (Silva, 2014: 165). De modo geral, eram textos para 

                                                           
6 A edição crítica da Vida de Albino utilizada em nosso trabalho foi traduzida e organizada por Serafin 
Bodelón dentro de uma proposta maior que contemplou a análise de diversas obras de Fortunato e traz 
também uma versão da hagiografia de Albino, ao final.  
 
7 A Vita Patrum, na qual está inclusa a vida de Nicetio, utilizada é de Gregório de Tours, esta versão foi 
editada por Edward James, conforme as referências bibliográficas no final deste trabalho. 
 
8 O relato sobre Paulo e Fidel em questão corresponde à edição presente no material crítico traduzido e 
organizado por Velázquez.  
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serem lidos durante missas ou dias festivos de santos e constituem uma importante 
tradição oral coletiva, bastante divulgadas no medievo, perpassando uma 
multiplicidade de temáticas associadas ao contexto em que foram produzidas. 

 
 As obras sobre as quais nos debruçamos neste trabalho estão associadas à 

tipologia de Vidas de Santos que têm como objetivo fundamental narrar a trajetória 
percorrida pelos protagonistas, baseada em alguns modelos que vão desde o mártir, 
passando pelo monástico e, posteriormente, o episcopal, sem excluir a possibilidade 
de aproximação com mais de um destes modelos. Esse tipo de relato é caracterizado 
pelo viés edificante, pela predominância de uma narrativa moralizante ratificada pela 
conduta irrepreensível dos hagiografados. Os santos são retratados como 
mediadores entre o terreno e o celeste e as aventuras e os milagres são 
protagonizados por eles diante de diferentes conflitos e infortúnios (Guriévich, 
1984: 27). Outra característica deste tipo de narrativa são os topoi, elementos 
recorrentemente encontrados nesses registros, como por exemplo, a origem nobre, 
o poder taumatúrgico, a exaltação da vocação religiosa, a ênfase na conversão e a 
capacidade de realização de atos miraculosos. Em síntese, estes documentos 
representam a sistematização de um discurso sobre o comportamento virtuoso a 
partir do exemplo dos personagens principais (Velázquez, 2005: 22).  

 
No entanto, também chamamos atenção que, apesar de serem obras ocupadas 

com a santidade e voltadas para o comportamento exemplar dos protagonistas, estes 
textos veiculam referências significativas em relação a vários elementos vinculados à 
possibilidade de compreensão da vida social destes personagens. (Castellanos, 2004: 
417). Entre eles, podemos mencionar a origem familiar, indícios sobre posses e 
lugares percorridos e as pessoas com as quais teriam mantido vínculos, exemplos 
das relações de poder próprias do momento de produção dos documentos, 
extrapolando o caráter exclusivamente religioso (Velázquez, 2005: 26).  

 
Ainda nesse sentido, defendemos que o papel desempenhado pela hierarquia 

eclesiástica ao impulsionar o culto aos santos e a produção das vitae demonstra certa 
apropriação do texto hagiográfico com a motivação clara de fortalecer a própria 
instituição.  

 
Assim, nossa intenção ao tratar da documentação é procurar compreender 

como esse material contribuiu para a construção do discurso a respeito do 
episcopado. Em meio a este processo, como já apontamos neste artigo, destacamos 
a significativa atuação dos bispos como figuras centrais na expansão cristã nos 
reinos sucessores ao longo da Primeira Idade Média. Apesar da desorganização 
decorrente das instituições romanas, o segmento eclesiástico manteve seu papel 
ativo de intervenção nas cidades e suas ações destacaram-se não só estritamente no 
âmbito religioso, mas também no civil (Silva, 2002: 67-84). 
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A primeira hagiografia mencionada por nós foi escrita nas últimas décadas do 
século VI, após a “conversão” de Clóvis9 e a adoção da vertente cristã nicena como 
oficial, é composta por dezesseis capítulos e sua autoria é atribuída a Venâncio 
Fortunato. O hagiógrafo, por volta de 565, teria viajado até a Gália, se estabelecido 
no reino franco, e recebido proteção especial do rei Sigeberto (561-575) e da 
dinastia merovíngia como um todo. Além de poeta e influente pensador preocupado 
com a propagação do cristianismo, o autor tornou-se bispo de Poitiers por volta de 
590 e produziu uma grande variedade de obras poéticas, além de cartas e outras 
hagiografias.10 

 
A obra conhecida como Vita Patrum, é um conjunto de relatos hagiográficos 

que privilegia a trajetória de bispos e monges,11 atribuída pela historiografia a 
Gregório de Tours, um dos bispos mais conhecidos do reino franco e um dos 
autores do período que mais produziu a respeito dos merovíngios. Em 
contrapartida, a Vida de los Padres de Mérida tem sua autoria considerada anônima, 
mas é recorrentemente associada a um dos religiosos de Mérida, no reino visigodo, 
em princípios do século VII,12 e traz na compilação a vida e os milagres de Paulo e 
Fidel, bispos daquela diocese. 

 
Esta dinâmica evidencia a fluidez das identidades medievais, posto que, não 

obstante as disputas, as convergências existentes entre os grupos aristocráticos laicos 
e eclesiásticos são muitas. Desta maneira, levando em consideração que as narrativas 
hagiográficas também se caracterizam por intentarem justificar posições de poder, 
identificamos o corpo como um espaço de circunscrição identitária do episcopado, 
ou seja, um elemento de diferenciação do poder dos bispos nos Reinos Sucessores 
situados na Gália e na Península Ibérica. Pois, como adverte Porter, as vivências e as 

                                                           
9A conversão do monarca Clóvis ao cristianismo niceno é tida como “direta”, uma vez que, não permeou 
anteriormente a associação à manifestações consideradas heréticas como acontecera em outros reinos 
romano-germânicos. Este processo ocorrido entre 498 e 499 é marcado, em grande medida, pela tentativa de 
alcance de uma unidade interna no reino (Wood, 1994: 41-49).  
 
10 Estas informações sobre a trajetória e a produção intelectual de Venâncio Fortunato já nos trazem alguns 
dados iniciais importantes. Principalmente em relação à rede de poder em que o poeta estava inserido e da 
posição de autoridade e prestígio que muito possivelmente desfrutava. B. Krusch editou os textos 
hagiográficos na Monumenta Germaniae Historica reconhecendo a autenticidade de Venâncio Fortunato nas 
seguintes Vitae, dedicadas a: Hilário de Poitiers (incluindo uma espécie de complemento chamado de Liber de 
virtutibus sancti Hilarii), Germano e Marcelo de Paris, Paterno de Avranches, à rainha Radegunda e a Albino de 
Angers. Cf.: Venantius Fortunatus. Opera pedestria,ed. Krusch, MGH, AA IV/2, Berolini, 1885, pp V-XI 
(prooemium); 1-7 (Vita s. Hilariicom 7-11 Liber de virtutibus s. Hilarii); 11-27 (Vita s. Germani); 27-33 (Vita s. 
Albini); 33-37 (Vita s. Paterni); 38-49 (Vita s. Radegundis); 49-54 (Vita s. Marcelli). 
 
11 Cabe destacar aqui a inclusão também de um relato dedicado a uma monja nesse conjunto: a trajetória de 
Monegunda. 
 
12 Apesar de ter sido produzida, certamente, nas primeiras décadas do século VII, esta compilação 
hagiográfica, conhecida como VSPE, faz referência ao contexto de Mérida na centúria anterior (Velázquez, 
2008: 9-40). 
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expressões do corpo devem ser consideradas “no interior de sistemas culturais 
particulares, tanto privados quanto públicos, por eles mesmos alterados através dos 
tempos” (Porter, 1992: 295). 

 
E o reclame das identidades se ancora em uma pretensa oposição binária, a 

qual se remete aos elementos mais primevos da constituição de identidades sociais. 
Como reflete Kathryn Woodward: 

 
A conceitualização da identidade envolve o exame dos sistemas 
classificatórios que mostram como as relações sociais são organizadas e 
divididas; por exemplo, ela é dividida em ao menos dois grupos em 
oposição – nós e eles [...] (Woodward, 2006: 14). 

 
 

Este trecho transcrito nos permite argumentar que a identidade é relacional, 
ou seja, depende de elementos exógenos para a sua existência, sendo marcada pela 
diferença. Esta diferenciação, por sua vez, pode se apresentar problemática, uma vez 
que, a despeito da realidade, envolve a negação de similaridades entre os grupos 
(Woodward, 2006: 9). Trata-se de reiterar, portanto, algo a que já temos aludido, o 
fato de que estas diferenciações situam-se muito mais no plano das intenções do que 
na prática, ou seja, os elementos exógenos a que as identidades fazem referência não 
se ancoram necessariamente em elementos dito reais, posto que podem ser forjados, 
podem ser artificiais.13 

 
A partir das proposições de Kathryn Woodward, entendemos que a identidade 

possui como constituinte básico um antagonismo que pode ser exemplificado pela 
oposição dos elementos “nós” e “vós”/“nós” e “eles”, o que demonstra uma das 
principais características da identidade, ela é relacional e não é autorreferenciada, 
sendo dependente de elementos externos a ela para a sua afirmação. 

 
Esta distinção a que nos referimos acima seria sustentada pela exclusão, de 

modo que o elemento externo, o “vós” ou o “eles”, torna-se o “outro”, um ser 
pretensamente muito distinto do tomado por padrão; e o estabelecimento deste 
“outro” dá-se, portanto, por meio de ações restritivas. Esta é demarcada por meio 
de símbolos, entretanto, aceitando as argumentações de Woodward de que esta 
classificação de indivíduos ou, mais comumente, um grupo de indivíduos como o 
“outro” tem como agenda um projeto de (re)ordenamento social, fica patente que a 
exclusão se dá no campo do social e do simbólico. 

                                                           
13 Entretanto, não negamos que aos que são alegadamente diferentes outorga-se o epíteto de “outro” e que 
sustenta-se esta pretensa distinção pela exclusão (Woodward, 2006: 9). Partindo desta argumentação devemos 
acrescentar que a identidade, embora seja marcada por símbolos, sua construção se dá tanto no campo do 
social, quanto do simbólico (Woodward, 2006: 10). Isto implica em aceitar que a afirmação das identidades 
possuem consequências materiais, de modo que se os detentores do monopólio do poder demarcam um 
grupo simbolicamente como inimigo, o “outro”, isto terá reverberações reais, pois o grupo será socialmente 
excluído e terá desvantagens materiais (Woodward, 2006: 10; 14). 
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E neste processo que objetiva a constituição das identidades o corpo aparece 

como uma potência forjadora. Sobre isto, Woodward assevera: “O corpo é um dos 
locais envolvidos no estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, 
servindo de fundamento para a identidade – por exemplo, para a identidade sexual. 
(Woodward, 2000: 15)”. 

 
As reflexões de Woodward vão ao encontro das propostas por Porter, posto 

que este argumenta que o corpo não pode ser tratado pelo historiador meramente 
como biológico, sendo capital considerá-lo no interior de sistemas de sinais culturais 
que o mediam (Porter, 1992: 308). 

 
Acerca da maneira como os cristãos lidariam com os seus corpos, certamente 

foram influenciados pelo que Richard Sennet chama atenção em capítulo sobre os 
primeiros cristãos em Roma. O autor destaca que, de acordo com a tradição, Cristo, 
o deus dos cristãos, “possuía um corpo alheio, situado além da compreensão 
humana” (Sennet, 2008: 135), não tendo tido em seu tempo na Terra nenhum 
contato com a licenciosidade. Desta maneira, tendo sido o homem criado, segundo 
a tradição bíblico-cristã, à imagem e à semelhança de seu deus, as elites episcopais 
trataram de traçar planos para o retorno da humanidade à condição de imago dei. 
Planos estes que se apoiavam na tentativa, ou mesmo na tendência de continência 
dos desejos e dos supostos excessos, estabelecendo assim uma cultura do controle, 
na qual o corpo não pode ser desconsiderado. 

 
É no interior do corpo que se situa uma batalha de proporções 

importantíssimas para os homens e mulheres dos agrupamentos cristãos, 
evidenciando os binarismos a que temos aludido:  
 

característica dessa dialética é a atenção dada ao corpo como modo de 
expressão” exterior (foris) dos movimentos interiores (intus) e invisíveis 
da alma, dos estados psíquicos, das emoções e do próprio pensamento 
(Schmitt, 2006: 253) 
 

 

Pois este corpo, que segundo a tradição bíblica seria o templo do espírito 
santo, também seria o agente externalizador da desordem característica da condição 
humana. E é por isso que Porter nos lembra que na dinâmica cristã o corpo 
facilmente ofende (Porter, 1992: 304). 

 
Assim como Jean-Claude Schmitt, Jacques Le Goff e Nicolas Truong 

empreendem reflexões sobre as comunidades medievais na obra Uma História do 
Corpo na Idade Média. Segundo os autores citados: 
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A dinâmica da sociedade e da civilização medievais resulta de tensões: 
entre Deus e o Homem, entre o homem e a mulher, entre a cidade e o 
campo, entre o alto e o baixo, entre a riqueza e a pobreza, entre a razão e 
a fé, entre a violência e a paz. Mas uma das principais tensões é aquela 
entre o corpo e alma. E, ainda mais, as tensões no interior do próprio 
corpo (Le Goff; Truong, 2006: 11) 

 
 
Desta maneira, as autoridades eclesiásticas entenderiam o corpo humano e 

físico como uma grande metáfora da sociedade e das instituições, simbolizando, 
coesão e conflito, ordem e desordem (Le Goff; Truong, 2006: 13). 

 
Sobre o tratamento dado ao corpo na Vita Albini, identificamos um único 

episódio estritamente relacionado a este tema, mencionado já no segundo capítulo 
da obra: 

 
Avançava neste processo de exercício cotidiano, de tal modo que, 
superando-se a si mesmo sempre por seus próprios méritos, não vencia 
os demais, mas triunfava mais sobre si mesmo, depois de dominar seu 
próprio corpo. Quem pois poderá contar quão constante foi no sacrifício 
dos jejuns, quão propenso ao deleite de vigílias noturnas, quão elogiado 
por sua assiduidade em oração, quão destacado nas obras de 
misericórdia, para superar até mesmo o inimigo que nele mesmo 
habitava, e por que afligia-se a si mesmo unicamente e ajudava a todos 
com a maior esperança? [...] Não dedicou a visão ao prazer, ou os 
ouvidos à fofoca ou ânimo para a leveza, mas se governou a si mesmo 
sempre com a âncora da seriedade, se comportou sempre dentro da 
reclusão do mosteiro de tal modo que, se alguma vez aparecia em 
público, estava sempre trancado na prisão de seu mundo interior; e 
considerava que fora de si não havia nenhuma outra coisa a contemplar 
mais do que a Cristo [...] (VA, II.).14 

 
 

O hagiógrafo destaca nesta passagem, portanto, a importância do frequente 
exercício que estaria sendo colocado em prática por Albino ao dominar seus 
próprios desejos, seus prazeres particulares e o seu corpo de modo geral, com a 
intenção de assim conseguir a elevação espiritual. Ou seja, a prática ascética aliada à 
regularidade de jejuns, às habituais vigílias e à perseverança na oração teriam lhe 
permitido chegar à condição de auxiliador a terceiros, vencedor dos vícios e 
mantenedor da seriedade.  

 

                                                           
14“Proeficiebat denique in eo exercitationis cotidianae processus, ita ut ultra se semper ascendens meritis non reliquos vinceret, sed 
edomito corpore de se ipso potius triumpharet. Quis enim expediet, quam fuerit in ieiuniorum parcitate praecipuus, in vigiliarum 
delectatione propensus, in orationis assiduitate laudabilis, in miserationis opere singularis, ut et hostem qui sibi repugnabat 
extingueret et unde se solus affligeret cunctis spes maxima subveniret? [...] Non oculum voluptati, non aurem ludibriis, non 
animum accommodans levitati, talem se intra monasterii saepta tractavit, ut vel si quando processit ad publicum esset infra 
carcerem sui cordis semper inclusus, nec aliud extra se respiciendum praetulit quam Christum [...]”. Cf:  VA, II 
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Fica patente, desta maneira, o corpo como um local de combate, no qual se 
poderia vencer a si mesmo e, como vitória, conseguir a santidade que reforçaria o 
poder episcopal. Cabe ainda aqui o apontamento de Porter de que a distribuição da 
função e da responsabilidade que circundam o corpo “difere extremamente segundo 
o século, a classe, as circunstâncias e a cultura […]” (Porter, 1992: 308). Em outras 
palavras, como temos insistido neste artigo, o corpo é histórico e, portanto, eivado 
de intenções, potencializando a sua disposição como um local de circunscrição 
identitária. 

 
Ainda sobre o corpo, cabe ressaltar que a relação entre corpo e alma não seria 

somente unilateral, pois as comunidades cristãs de que tratamos também são o lugar 
de um paradoxo: se por um lado o cristianismo reprime o corpo, chegando a afirmar 
por meio do Papa Gregório, o Grande, que “o corpo é a abominável roupa da 
alma”; por outro lado o corpo é glorificado, sobretudo por meio do corpo 
padecente de cristo (Le Goff; Truong, 2006: 35). 

 
O corpo cristão seria, portanto, de parte a parte atravessado por esta tensão, 

esse vai e vem, essa oscilação entre a repressão e a exaltação, a humilhação e a 
veneração (Le Goff; Truong, 2006: 13), o lugar de um inevitável encontro do 
fisiológico com o sagrado, o que, por sua vez, demanda um esforço de negação do 
ser humano biológico (Le Goff, 2015: 54). Já que o sagrado é revelado, muitas 
vezes, para os homens e as mulheres da Idade Média, através do perturbador 
contato entre o espiritual e o corporal (Le Goff, 2015: 55) é necessária a 
mortificação do vetor deste último, ou seja, do corpo.  

 
De um lado, o corpo é desprezado, condenado, humilhado, sem esquecer que 

a salvação, de acordo com a ortodoxia delineada pelas elites episcopais cristãs, 
passaria por uma penitência corporal (Le Goff, 2015: 54). Este paradoxo se mostra 
bastante evidente no que tange aos hábitos alimentares. Visto que alimentar-se é 
vital a para a manutenção do corpo físico, jejuar seria uma espécie de sacrifício, de 
mecanismo para suplantar os prazeres associados à vida terrestre, corpórea. 

 
Na mesma chave interpretativa utilizada há pouco, podemos entender a 

referência às vigílias como um estratagema que visa, ao renunciar algo que é vital 
para a sobrevivência dos seres humanos – o sono – favorecer a ascese. Entretanto, 
não nos parece adequado desconsiderarmos os perigos associados ao sono no 
período medieval. Há que se lembrar que os sonhos eram problemáticos por si só 
para o cristianismo. 

 
Na Antiguidade Clássica a interpretação de sonhos seria uma prática 

corriqueira. Tal prática, levada a cabo pelos oniromantes, seriam desenvolvidas em 
lugares, tais como, mercados e feiras. Estes sonhos no mundo politeísta grego ou 
romano seriam oriundos do mundo dos mortos e foram separados entre “falsos” e 
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“verdadeiros” por Homero em Odisséia; já para Virgílio, os sonhos distinguem-se 
entre enganadores e anunciadores; já no fim do século IV é que Macróbio 
estabeleceu cinco categorias de sonhos, dois que considerava sem utilidade alguma e 
três que anunciariam o futuro (Le Goff; Truong, 2006: 79-81). 

 
É na Primeira Idade Média, momento de interação cultural entre cristianismos, 

judaísmos e politeísmos, que as versões cristãs sobre os sonhos começam a serem 
forjadas. Em palavras de Le Goff e Truong: 

 
 

Quando o cristianismo se impõe como a ideologia dominante, a partir do 
século IV, a questão do sonho, um dos fenômenos mais enigmáticos da 
humanidade, não pode ser evitada pela religião no poder. A herança da 
cultura pagã inquieta e angustia antes de tudo. Pois não há mais bons ou 
maus demônios, como na época greco-romana. Somente anjos e 
demônios, isto é, de um lado a milícia de Deus, de outro a malícia do 
Diabo. E é Satã em pessoa que, no mais das vezes, envia aos homens 
essas ‘poluções noturnas’, interferindo assim entre Deus e a humanidade, 
colocando em curto-circuito o intermediário eclesiástico. 
Indissociavelmente ligado ao corpo, o sonho vai ser colocado do lado do 
Diabo pelo cristianismo triunfante (Le Goff; Truong, 2006: 81-82) 

 
  
Outra razão para o sonho ser colocado sob suspeita seria a crença cristã de 

que o futuro não pertence ao homem para que ele antecipe os seus desdobramentos, 
mas somente ao deus dos cristãos (Le Goff; Truong, 2006: 82). Ainda os mesmos 
autores salientam que o sexo seria um outro motivo para a Igreja colocar os sonhos 
em suspeição (Le Goff; Truong, 2006: 82-83). 

 
Sobre o mesmo assunto, James Brundage alega que a partir do início do século 

IV, paulatinamente, os temas das fantasias sexuais e das poluções noturnas, 
juntamente com o tema da masturbação, ganham força nos escritos eclesiásticos. 
Havia escritores que proclamavam que sonhos eróticos frequentes, assim como as 
ereções e emissões noturnas de sêmen, seriam indicativos de que ainda não se havia 
vencido a luxúria, o que poderia pôr a sua vida religiosa em perigo (Brundage, 1990: 
109). 

 
Ressaltamos ainda as menções a visão e a audição associadas à volúpia e ao 

ludíbrio (“Non oculumvoluptati, non auremludibriis”). Embora a tradução para o 
português da qual nos valemos opte por traduzir “non auremludibriis” por algo como 
não dar ouvidos à fofoca, não se pode ignorar que o ludibrium também se associa à 
zombaria, ao escárnio e ao riso, características estas que não podem ser 
desconsideradas em nossas análises. 
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Le Goff e Truong sustentam que, em oposição ao período da Antiguidade 
Clássica, no qual a máxima de Aristóteles de que “o riso é próprio do homem” era 
festejada, o riso no Ocidente cristão seria altamente condenado, sendo colocado sob 
anátema até pelo menos o século XII. E o entendimento adequado deste opróbrio 
em que o riso é mantido deve ser buscado na maneira como o cristianismo irá lidar 
com o corpo físico, na forma como irá entendê-lo. Tal entendimento seria 
influenciado pela forma como o Ocidente cristão organizaria a sua realidade a partir 
de antagonismos, dentre eles a oposição entre alto e baixo e entre interior e exterior 
(Le Goff; Truong, 2006: 75).  

 
Tendo por base esta lógica o corpo seria separado entre as partes nobres, 

ligadas à ideia de alto, e as partes ignóbeis, associadas, por sua vez, à ideia de baixo. 
À primeira parte ligam-se a cabeça e o coração, já à segunda, o ventre, as mãos e os 
órgãos hoje definidos como sexuais, mas que no entendimento da Igreja da Primeira 
Idade Média não passariam de órgãos reprodutores. A cabeça, localizada na parte 
alta do corpo, estaria, desta maneira, do lado do espírito; já o ventre, situado na 
parte de baixo do corpo, em oposição, estaria do lado da carne. Diante da crença de 
que o riso advém do ventre não se torna dificultoso inferirmos o que as elites 
episcopais do período pensariam sobre o rir de modo deliberado. (Le Goff; Truong, 
2006: 76). As raízes da desvalorização do riso são numerosas, mas, de acordo com 
Le Goff e Truong, seria comum a argumentação de que nos textos 
neotestamentários não há a descrição de que Cristo teria cedido ao riso (Le Goff; 
Truong, 2006: 76-77). 

 
É importante atentarmos para o fato de que o controle do corpo, que pode 

chegar até mesmo à recusa deste, não pode ser reduzido às questões sexuais (Le 
Goff; Truong, 2006: 57), o que a análise dos trechos documentais reitera, pois 
vemos claramente o hagiógrafo articular um controle do corpo por meio do 
regramento de hábitos alimentares, do que se vê e do que se ouve, com potencial 
restritivo até mesmo para o riso. Entretanto, não podemos ignorar a menção feita 
pelo hagiógrafo à voluptas (“Non oculumvoluptati”), vocábulo que embora faça 
referência ao prazer, à satisfação e ao contentamento de maneira mais genérica, 
também é associado à sensualidade. 

 
Para além disso, há realce também da importância da reclusão mantida por ele, 

primeiramente dentro da casa monástica, evitando o contato com o mundo exterior 
e privilegiando a intimidade alcançada com Cristo. Defendemos que ao privilegiar 
estes aspectos o hagiógrafo explora um modelo de vida religiosa tido como ideal, 
como aquele que teria sido seguido por Albino,15 segundo o texto hagiográfico: 

                                                           
15 A exemplificação desse modelo de vida religiosa tido como ideal na trajetória de Albino está, muito 
provavelmente, vinculada ao legado associado ao santo patrono dos francos, Martinho de Tours, principal 
referência de santidade, de monge e de bispo, empregada em documentos merovíngios. Na esteira dos 
estudos que apontam que a convergência entre os modelos de bispo e de monge não são tão incomuns como 
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cenobita, abade e bispo. E como destacamos neste artigo, o controle do corpo é 
elemento importante que transpassa os constituintes do ideal de vida religiosa 
proposto particularmente na vita.  

 
Como é característico dos processos de forja das identidades o texto constrói a 

santidade em oposição ao lidibrium e à voluptas, aproximando o bispo-santo de 
elementos alegadamente positivos, o que se evidencia na descrição do hagiografado. 
Pois, faz-se necessário mencionar as etapas a serem percorridas e os atributos a 
serem atingidos ao longo da trajetória: um comportamento recluso e o ascetismo, 
elementos recorrentemente destacados por Venâncio Fortunato. O que se mostra 
em coerência com o momento da vida do santo-bispo, o qual ainda vivia como 
monge. 

 
As referências ao tratamento dado ao corpo do santo no relato sobre Nicetio 

encontram-se, ambas, no capítulo I do relato de Gregório de Tours. A primeira 
pode ser identificada no período de início da sua vida religiosa: 

 
[...] Quando seu pai morreu, Nicetio, embora já um clérigo, vivia com 
sua mãe na casa paterna, trabalhando com as mãos ao lado dos criados; 
pois compreendeu que as tentações corporais só podiam ser suprimidas 
assim, pelo trabalho e pelas dificuldades [...] (VP, VIII, 1)16 

  
 
A construção da santidade episcopal neste documento, com destaque para o 

trato do corpo do santo, dá ênfase à dedicação habitual a trabalhos manuais 
desempenhada por Nicetio. Este, ajudaria inclusive aos servos de sua família, no 
sentido de reprimir os prazeres corporais, assim como no caso de Albino, 
valorizando a oposição desapreço corporal x valorização espiritual, em um 
antagonismo básico das construções identitárias. 

 
Vale ressaltar que a preocupação não é com o que hoje denominamos de 

solidariedade, posto que o alvo de atenção não é o outro. Antes, o 
comprometimento é com a anima, a qual, na perspectiva dialética medieval, incide 
em expressão no corpus. A commotio que acometeria o corpus, reflexo direto da 
dinâmica interna do ser, só poderia ser expurgada pelo esforço físico. A 
impossibilidade disto ocorrer de outra maneira é atestada pelo uso do advérbio aliter 
antecedido de outro advérbio, non¸ neste caso de negação (“commotiones corporeas non 
aliter nisi laboribus et aerumnis obpremi posse”). 

 

                                                                                                                                                                          
já se pensou podemos citar o recente texto de Leila Rodrigues da Silva sobre monacato e literatura 
hagiográgica no medievo (2016).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
16“Defuncto autem patre, hic cum genetrice iam clericus in domo paterna resedens, cum reliquis famulis manu propria laborabat, 
intellegens, commotiones corporeas non aliter nisi laboribus et aerumnis obpremi posse”. Cf: VP, VIII, 1. 
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O episódio seguinte está associado a uma doença que teria atingido o bispo no 
rosto: 

  
Aconteceu um dia, enquanto ele ainda estava naquela mesma casa, que 
surgiu em seu rosto uma ferida, que cresceu e inflamou com o passar do 
tempo. [...] Mas sua mãe continuamente invocava os nomes de muitos 
santos para sua cura, em particular o nome do abençoado Martinho. 
Durante dois dias a criança permaneceu em sua cama, com os olhos 
fechados [...] Ela [...], já estava preparando as coisas para o seu funeral. 
No segundo dia, à noite, ele abriu os olhos e disse: “Para onde foi a 
minha mãe?” Ela imediatamente correu [...] E ele disse: “[...] O bem-
aventurado Martinho fez sobre mim o sinal da cruz e ordenou-me que eu 
levantasse, já que já não estou doente”. E, dito isso, ele levantou da 
cama. A virtude divina dobrou a graça deste milagre, pois por ele se 
espalhou o mérito de São Martinho, e um futuro bispo foi libertado da 
infecção. A cicatriz em seu rosto permaneceu [...] (VP, VIII, 1)17 

 
 
Neste trecho, é relatado o episódio em que, segundo o hagiógrafo, durante a 

infância do santo teria surgido uma ferida no rosto de Nicetio. Sem perspectiva de 
melhora sua mãe teria pedido a intercessão de Martinho de Tours, que aparecera 
para o menino em uma espécie de sonho e o curara. Aqui, notamos que a 
importância dada ao corpo se resume a relacioná-lo a uma possibilidade de 
utilização deste para confirmar o poder do santo que operou o prodígio e, ao 
mesmo tempo, restabelecer a saúde de um futuro bispo. Ou seja, o corpo é 
empregado como um recurso para afirmação da santidade episcopal. 

 
Já no conjunto documental emeritense vemos três exemplos evidentes do 

tratamento dado ao corpo, sendo dois em relação a Paulo e um sobre Fidel. A 
primeira referência está relacionada ao momento em que um homem nobre recorre 
ao bispo pedindo-lhe auxílio sobre a doença de sua esposa. Inicialmente, Paulo nega 
prestar ajuda diretamente ao casal, já que, apesar de médico de profissão, ao chegar 
ao episcopado, suas mãos passaram a estar consagradas aos rituais religiosos e, por 
conta disso, usá-las para outros fins não seria o mais adequado: 

 
Mas o varão de Deus [Paulo] respondeu naquele momento dizendo: Não 
me é permitido fazer o que me pedes porque, ainda que indigno, sou 
sacerdote do Senhor e ofereço a Deus o sacrifício com minhas mãos e 

                                                           
17“Quedo vero tempore, cum adhuc in domo ipsa degeret, orta est ei pusula mala in facie; quod virus invalescens ac exeoquens 
fecit puerum disperatum. Sed mater eius iugiter inter multa sanctorum nomina beati Martini nomen pro eius salute peculiarius 
invocabat. Cumque per biduum puer iacuisset in lectulo clausis oculis et nullum verbum consolationis matri lamentanti proferret; 
sed potius ipsa genetrix inter spem metumque titubans, iuxta ritum exsequiarum necessaria funeris praeparat, secunda die ad 
vesperum aperiens oculos, ait: 'Quo ivit mater mea?' Quae statim adveniens, ait: 'Ecce adsum, quid vis, fiti? Et ille: 'Ne 
timeas', inquid, 'mater; beatus enim Martinus super me crucem Christi faeiens, surgere me iussit incolomem'. Haec effatus, 
stetimr surrexit a lectulo, geminavitque virtus divina miraculi huius gratiam, ut et Martini panderetur meritum, et hic, quia 
futurus erat pontifex, a contogio salvaretur. Testis enim fuit huius causae visa cicatrix eius in facie.” Cf: VP, VIII, 1. 
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por isso não posso realizar o que pedes para não me apresentar diante do 
altar consagrado com mãos manchadas e provocar então a ira da divina 
piedade [...] (VSPE, IV, II)18 
 

  
Fica patente que o corpo precisa estar de acordo com o cargo que se exerce. 

Na verdade, o corpo deveria expressar a santidade que caracterizaria o cargo 
episcopal, caso contrário o hagiografado estaria se colocando no caminho do furor 
da deidade cristã. Ou seja, ao assumir a dignidade eclesiástica em questão – para a 
qual ele é descrito indigno, em consonância com um dos topoi deste tipo de literatura 
-, há atitudes corpóreas pertinentes e outras não adequadas, as quais devem ser 
observadas mesmo após a deposição do cargo, tal qual será discutido a seguir.  

 
Trata-se aqui do cruzamento de valoração simbólica atribuída a um cargo e a 

uma pessoa com o social, visto que o acesso ao status e aos privilégios associados ao 
cargo de bispo ligam-se a determinados comportamentos. 

 
A próxima ocorrência nesta temática pode ser notada quando Paulo deixa o 

cargo episcopal, por conta da idade já avançada, e segundo o hagiógrafo, parte para 
uma vida de reclusão, retirado em uma cela, afastado de preocupações terrenas. Na 
construção deste episódio são ressaltadas a quietude, o comportamento de 
prostração e o uso do cilício, até o momento de sua morte, segundo o capítulo IV 
(8): 

 
O mesmo santíssimo ancião [Paulo], abandonando depois seu palácio e 
todos os privilégios de seu cargo, se retirou para a Basílica de Santa 
Eulália, a uma cela muito humilde. Este, quando estava ali recluso já 
durante algum tempo, livre das devastações do mundo e instalado em 
uma grande quietude, enquanto se prostrava com o cilício e no pó e 
rogava a Deus pelos pecados do mundo inteiro, abandonou a vida 
(VSPE, IV – IV (8))19 

               
 

Por fim, a última alusão ao corpo dos hagiografados nas trajetórias descrita na 
compilação visigótica pode ser identificada no momento em que Fidel, após anos 
exercendo o cargo de bispo, também se retira para uma igreja objetivando a 
expiação de seus pecados, marcada pelo choro, com destaque para o cansaço que 
acometia os membros do bispo.  

                                                           
18“[...] sed vir Dei protinus respondit, dicens: Mibi quod hortaris facere non licet, qui, etsi sacerdos indignus Domini sum, et 
sacriflicium manibus meis offero Domino, et ideo quod dicis, non possum implere; ne postmodum pollutas sacris altaribus manus 
inferam, et divinae potestatis mox furorem incurram [...]” Cf: VSPE, IV, II. 
 
19“[...] ipse vero sanctis simus senex mox derelinquensatrium, et omnia privilegia honoris sui sese ad basilicam sanctae Eulaliae 
in cellulam vilissimam contulit. Qui, dum aliquando ibidem positus a saeculi hujus procellis absolutus, et in multa quiete 
constitutus in cilicio et cinere cubans, prototius mundi piaculis Dominum precaretur, migravit e corpore.” Cf: VSPE, IV – IV 
(8). 
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Cabe ressaltar que a escolha da igreja não é aleatória, pois no caso da obra de 

Mérida o principal parâmetro será Eulália, que como no caso merovíngio com 
Martinho, representa uma figura de impacto e de modelo para fundamentar a 
santidade dos protagonistas.  

 
A narrativa mencionada encontra-se no capítulo X (1-2):  
 

Depois de dizer isto [Fidel] e de sentir de imediato que, com seus 
membros já cansados, se debilitava completamente por uma enfermidade 
repentina, mandou que o conduzissem à basílica da santíssima virgem 
Eulália. Ali, em primeiro lugar, chorou seus pecados com abundantes 
lágrimas reparadores. Logo distribuiu generosamente numerosas esmolas 
[...].20 

 

O elemento destacado por nós neste trecho documental é o choro, o qual não 
pode ser entendido simplesmente como a característica fisiológica humana de 
produzir lágrimas nos olhos, geralmente, quando se encontra em estado emocional 
alterado.  E aí não importa se o choro fora causado pelo riso nervoso de uma 
esquete por demais cômica ou por uma cena dramática capaz de despertar 
compaixão ao ponto de florescerem lágrimas dos olhos dos que a assistem. Ou seja, 
não importa se o choro é a manifestação da alegria ou da mais ostensiva dor e 
tristeza humana. 

 
Os já evocados Jacques Le Goff e Nicolas Truong sustentam que é o 

cristianismo o grande responsável pela inversão dos valores atribuídos ao choro. De 
valorizado no Antigo Testamento as lágrimas vão se ligar ao processo de renúncia 
da carne e valorização do espírito. Para os autores citados, desde o século III o 
choro se insere em uma economia dos fluidos corpóreos que o cristão deve 
dominar. Entretanto, não se deve entender disto que o choro não é desejado pelo 
crente, pois, ao contrário, ele seria buscado em certas situações (Le Goff; Truong, 
2006: 71). 

 
Sobre as preocupações que circundam a economia dos fluidos citada, os 

autores franceses colocam: “Beber pouco reduz a quantidade de líquidos presentes 
no corpo e, portanto, a incitação ao pecado; do mesmo modo, chorar expele esses 
líquidos e evita assim seu uso pecaminoso na sexualidade (Le Goff; Truong, 2006: 
71-72)”. Contudo este choro deveria acontecer em momentos de prece e, como 

                                                           
20 “Facto vero diluculo ad sanctum episcopum accessit, et cuncta quae viderat quaeque etiam audierat ei intimavit, cui ille ait: 
Scio, fili mio, scio, et me nullo modo latet; cumque hoc dixisset, et imminenti regritudine artubus jam fatiscentibus se totum 
dissolvi repente sensisset, basilicam sanctissimae virginis Eulaliae se deferri praecepit, sua ibidem imprimir multis lacrymarum 

satisfactionibus deflevit delicta, deinde multis captivis et egenis multam largitus” Cf: VSPE, X (1-2). 
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descreveríamos hodiernamente, de introspecção, e não em momentos supostamente 
frívolos. 

 
Ou seja, o choro como satisfactio, o reconhecimento público do delictum que 

caracterizaria a existência humana é bem visto, o que se evidencia na descrição do 
choro abundante como a primeira ação do bispo ao chegar à basílica: “sua ibidem 
imprimir multis lacrymarum satisfactionibus deflevit delicta”.  

 
Retomando as reflexões efetuadas sobre o primeiro trecho documental 

transcrito neste artigo, de uma hagiografia merovíngia, podemos inferir que se o 
choro associado à satisfactio é algo positivo, o mesmo já não ocorreria se fosse 
resultado do ludibrium. Levando em consideração ainda a lógica em torno dos fluidos 
nas sociedades cristãs medievais, podemos argumentar que o ato de chorar 
devidamente controlado pelo crente ajudaria no combate à voluptas. 
 
 
Considerações Finais 

 
 

Desde os dois últimos séculos do Império Romano, incluindo o período de 
desestruturação do mesmo, notamos, especialmente no Ocidente, a cristianização de 
determinadas estruturas imperiais, assim como o fortalecimento do poder episcopal. 
Primeiramente os bispos estavam ocupados com atividades administrativas 
desempenhadas localmente, e a partir do estabelecimento de elementos que 
caracterizavam mudanças no âmbito político, iam paulatinamente ampliando suas 
regiões de atuação.  

 
Esta conjuntura, acrescida ao panorama de elevação da religião cristã nicena 

como manifestação oficial imperial, favoreceu o processo desempenhado pelas 
lideranças episcopais de crítica e combate às dissidências religiosas, consolidando 
ainda mais a figura de autoridade que representavam. Desta maneira, mesmo com o 
estabelecimento dos Reinos Sucessores o crescimento das atribuições associadas à 
alçada do episcopado torna-se ainda mais notável. 

 
A partir deste quadro, tendo como norte as relações de prestígio significativas 

desenvolvidas por tais personagens nos mais variados âmbitos, nos pareceu 
fundamental analisar o tratamento dado ao corpo de bispos hagiografados, tendo 
como recorte particular para este artigo os reinos visigodo e franco no século VI.  

 
Sendo assim, ao examinarmos as trajetórias de Albino de Angers, Nicetio de 

Lyon, Paulo e Fidel de Mérida, algumas considerações puderam ser traçadas. Entre 
elas, mencionamos a presença de fluidez nas relações de identidade vinculadas ao 
medievo. As disputas presentes nas conjunturas em questão, entre os próprios 
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eclesiásticos e entre estes e leigos, corroboram a noção do corpo como um elemento 
de delimitação identitária. Que deve, apesar de tudo, elencar os aspectos externos 
como constituintes fundamentais desta identidade periodicamente construída. 

 
Para além disso, a presença constante de um pretenso binarismo também pode 

ser citada como um aspecto observado nos casos investigados, pelo menos na 
perspectiva teórica, discursiva. Entretanto, sem esquecer que os processos de forja 
das identidades não podem ser reduzidos aos seus aspectos simbólicos, posto que 
incidem no social. Cabe aqui retomarmos as afirmativas anteriores de que o corpo é 
um mecanismo para a afirmação da santidade destes bispos e que, portanto, precisa 
estar de acordo com a dignidade eclesiástica em questão.   

 
Em outras palavras, o corpo aparece como ferramenta de potência na 

documentação hagiográfica analisada. De maneira geral, destacando a luta constante 
em que se encontrava o santo por meio dos membros corpóreos: tidos como 
positivos no caso de utilização dos mesmos para a realização de milagres, ou de 
práticas ascéticas que auxiliavam no alcance da santidade, por exemplo. E, tidos 
como negativos, em momentos de riso, práticas lascivas e demais atitudes que 
afastariam os protagonistas do caminho adequado, aquele virtuoso, segundo a 
normativa ortodoxa.      
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