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Introdução 

Nosso artigo terá como enfoque o período da Antiguidade Tardia. Embora a mesma 

abarque do século III ao início do VII d.C, nosso foco se dará especificamente nos séculos IV 

e V d.C, em especial na região da Gallaecia, na Península Ibérica, onde Idácio de Chaves 

exerceu seu episcopado.  

Nossa proposta é de analisar e interpretar um documento, que é a crônica de Idácio, 

portanto não podemos esquecer que estamos diante de uma interpretação de quem a escreveu, 

ou seja, de um autor pertencente a um determinado grupo social da sociedade de uma 

determinada época. Então antes de analisarmos sua obra precisamos entender o significado da 

posição hierárquica de seu autor, um bispo niceno, e analisar o contexto histórico onde a 

mesma foi escrita. Conforme nos diz Helena Brandão1 sobre a afirmação do discurso cristão 

na Antiguidade Tardia romana: 

A linguagem é o elemento de mediação necessária entre o homem e a sua 

realidade, é lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser 

estudada fora da sociedade [...] pois os processos que a constituem são 

histórico-sociais. [...] Seu estudo não pode ser desvinculado de suas 

condições de produção. (BRANDÃO, 2004). 

 

Acreditamos que os bispos fazem parte de um grupo social-religioso com interesses 

próprios. Chartier2 afirma que os grupos sociais criam suas representações do mundo social, 

de maneira a impor seus valores. Essas representações, segundo esse autor, seriam tratadas em 

termos de concorrência e de competições, cujos objetivos seriam em termos de poder e 

dominação por meio de hierarquias. (CHARTIER, 1990, p.23).  

No Concílio de Nicéia, o qual foi realizado em 325 d.C. no governo do imperador 

Constantino I, houve um confronto político-religioso entre dois grupos de bispos, com 

interpretações diferentes acerca do dogma trinitário. O concílio foi chamado pelo imperador  

para superar divisões e divergências ocasionadas pela pregação do sacerdote Ário. A doutrina 

ariana questionava a consubstancialidade entre pai e filho e dizia que Jesus Cristo teria uma 
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natureza apenas humana, contradizendo então a opinião ortodoxa que dizia que ele tinha duas 

naturezas, a humana e a divina.  

Durante o concílio alguns bispos estavam preocupados com a unidade da Igreja, e a 

nosso ver a unidade imperial romana através da fé, e outros com a distorção do dogma e 

doutrina cristãos. Para preservar esta unidade a doutrina ariana foi considerada herética e Ário 

e os bispos que a defenderam foram exilados do império. Depois disso o concílio tomou como 

dogma a profissão de fé proposta por Eusébio de Cesaréia, acrescido de alguns trechos a fim 

de evitar qualquer ambigüidade por parte dos arianos. 

A partir desta data os bispos que seguiam a doutrina oficial da igreja, passaram a se 

chamar nicenos, e tiveram como função promover a manutenção dos dogmas ortodoxos e o 

combate a qualquer outra interpretação do evangelho, mantendo desse modo a igreja 

unificada. 

No decorrer do século IV outras interpretações foram aparecendo e sendo 

confrontadas pelo grupo político-religioso ortodoxo. Dentre elas podemos destacar o 

priscilianismo, uma interpretação católica fundada pelo bispo Prisciliano de Ávila a qual 

ganhou muita força principalmente na Península Ibérica e que preocupou muitos bispos 

nicenos, entre eles Idácio. J. Vilela3 nos dá uma pequena síntese da doutrina prisciliana: 

En outro orden de cosas, como evidencian los Tractatus y los Canones, la 

conducta religiosa prisciliana consta, em síntesis, de estos elementos: la 

defensa del aceticismo – que se manifesta em el celibato -; la renuncia a los 

bienes mundanos; abstencion de la carne y del alcohol y el apartamiento de 

la igresia durante los períodos de Cuaresma y Navidad; estúdio de las 

Escrituras em um sentido amplio e incluyendo, a modo de soporte doctrinal, 

textos apócrifos, cuya licitud defiende particularmente el Liber de fide et de 

apocryphis; importancia del don de la profecia carismática recibido sin 

mediácion de la jerarquia eclesiástica, com especial énfasis em la figura del 

maestro (doctor) y em la existencia de grados entre los creyentes según el 

conocimento; defensa de la igualdad de sexos y estamentos sociales entre los 

creyentes. ( VILELA, 1997, P. 508-510) 

 

 Segundo Vilela, o priscilianismo é condenado como heresia no Concílio de Zaragoza 

em 380 d.C., mas a ausência dos principais bispos condenados de praticá-lo evitaram uma 

condenação mais firme. Durante os anos seguintes Prisciliano e seus seguidores tentaram em 

vão defender sua doutrina. Quando Prisiciliano chega à cidade de Trevéris em 384 d.C para 

tentar convencer o Imperador usurpador Máximo a apoiar sua causa, ele é preso por Evóido, 

prefeito do mesmo, sob diversas acusações, entre elas o estudo de doutrinas condenáveis, ter 

feito reuniões noturnas com mulheres de má reputação e rezar nu (VILELA, 1997, 527). Sob 
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tortura, Prisciliano acaba concordando com as acusações e sendo executado no final de 384, 

início de 385 d.C. Mesmo após a morte de seu líder, o priscilianismo manteve-se em vigor 

durante ao menos dois séculos mais, como o demonstra Vilela: 

[...] Prisciliano será la figura carismática sobre la que se centra um largo 

conflicto, resultado que se extiende por Hispania y La Gallia, y 

particularmente por la Gallaecia, durante los últimos años del siglo IV y 

primeira mitad del siglo V, cuyas prolongaciones alcanzan hasta mediados 

del siglo VI. (1997, 529) 

 

Assim como o priscilianismo, a questão ariana também não se resolveu com a morte 

de seu líder Ário em 335 d.C.. Estas doutrinas continuaram a se propagar, ganhando força 

principalmente entre os povos bárbaros, o que trazia um problema grande no que tange a 

unificação do cristianismo no Império Romano. 

 No século V d.C. o exército romano já era amplamente composto por povos 

bárbaros4, os quais eram extremamente importantes para a defesa de seu território. Segundo 

nosso estudo, Idácio sabia dessa importância dos estrangeiros nas fileiras do exército, mas 

temia que essa diferença de crença entre os soldados atrapalhasse o espírito de coesão deles 

dentro deste exército e por causa disso o mesmo acabasse desestruturando-se. 

Averil Cameron5 ao analisar a produção dos discursos cristãos na Antigüidade, afirma 

que a história do desenvolvimento deles constituiria parte da história política do período. A 

construção do novo mundo pretendida pela Igreja buscava edificar a nova realidade através 

dos textos. (CAMERON, 1991, p. 146). 

Segundo J. H. G. W. Liebeschuetz6 (1990, p.3) o cargo de bispo transformava o 

religioso em um político de grande influência, graças principalmente a relação direta que este 

tinha com a população, privilégio antes apenas desfrutado pelo imperador. Portanto através de 

seus discursos os bispos podiam expor suas visões e defender suas concepções a um número 

grande de indivíduos.  

Concordamos com as afirmações de Cameron e Liebeschuetz, e em nossa visão Idácio 

escreveu sua crônica motivado também por interesses políticos e não apenas para relatar os 

acontecimentos de sua época. Ela foi um meio que ele utilizou para divulgar a interpretação 

oficial do cristianismo, que era o catolicismo ortodoxo, e um meio também de condenar as 

demais interpretações, que eram consideradas heréticas, mas tinham muita aceitação nos 

povos bárbaros daquela região. Segundo nosso estudo, essa crônica foi uma das tentativas do 

episcopal de converter esses povos a ortodoxia e com isso unificar religiosamente o exército 
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de sua sede diocesana. Temos a intenção de analisar neste artigo seu discurso, o qual 

favorecia a religião oficial e condenava as demais correntes interpretativas.  

 

A trajetória biográfica de Idácio 

O percurso da vida de Idácio de Chaves é pouco conhecido, sendo que a maior parte 

de informações sobre sua trajetória particular provém de sua crônica. O bispo declara no 

prefácio de sua obra a cidade onde nasceu sendo a cidade de Lemica na província da 

Gallaecia. Ao olhar novamente sua crônica podemos apenas deduzir sua data de nascimento, 

quando relata que esteve muito jovem no oriente, em 407 d.C. Nessa passagem utiliza o termo 

infantulus et pupillus , o qual era utilizado para jovens entre os doze e quatorze anos de idade, 

o que nos faz supor que nascem entre 393 à 395 d.C. 

Segundo Marcelo Macias7 (1906, p.7) por volta dos vinte dois anos de idade Idácio 

entrou para a vida religiosa, tornando-se monge. Segue carreira religiosa e atinge o 

episcopado no ano de 427 d.C.. Mas como indaga Júlio Campos (1984, p.7) não se sabe qual 

cidade o bispo assumiu nessa data, apenas aparecendo o nome da cidade de Aquae Flaviae 

muito tempo depois, ao relatar ter sido vítima de um seqüestro, diz ter voltado à sede de seu 

episcopado em dita cidade após ser solto. 

Utilizando-se do seu cargo de bispo, o qual na época era tanto um cargo político 

quanto religioso, fez o possível para proteger os interesses da Igreja Católica Romana na 

Península Ibérica, divulgando sua doutrina oficial, o catolicismo ortodoxo, e tentando extirpar 

outras interpretações do evangelho consideradas heréticas e que tinham muita representação 

na região, como o arianismo e o priscilianismo. 

 Outra função que exerceu foi a de embaixador de sua região perante o Império 

Romano, fato que o bispo relata em sua crônica quando diz que em 431 d.C. foi até uma 

embaixada se encontrar com o general Aécio para negociar reforços militares para a 

Gallaecia, a qual estava sofrendo constantes ataques do povo Suevos. Como Aécio não pode 

ajudar, coube a Idácio e outros bispos negociarem as pazes com o povo invasor. 

Cuando Agustín expira, comienza El obispo Idacio su vida publica. 

Angustiosamente esperanzado em El Império, va a Galia (431) para solicitar 

el auxilio Del general romano Aecio contra los Suevos opresores da Galecia. 

Pero Aecio, último amparo Del poder imperial, no teniendo outro recurso 

sino servise de unos bárbaros contra los outros, o contra las intrigas militares 

de La corte, no pudo socorrer a España, y fue Idacio, por su cuenta, com 

otros obispos, quien tuvo que negociar paces entre suevos y galegos(433)... 

(PIDAL (org.), 1963, p. IX) 8 
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A sua morte também não tem uma data precisa. Sua crônica termina no ano de 469 

d.C. o que nos prova que foi após esta data e segundo Santo Isidoro de Sevilha, antes de 474 

d.C., pois menciona o fato de que Idácio tenha morrido durante o reinado do imperador Leão 

do oriente, que reinou entre 457 e 474 d.C. Mas com certeza Idácio morreu em idade bem 

avançada, ocupando o cargo de bispo por mais de quarenta anos e nos deixando de legado sua 

crônica a qual além de nos fornecer preciosas informações acerca da relação entre hispano-

romanos e bárbaros no século V d.C é também uma preciosa documentação sobre o discurso 

político-religioso dos bispos do período. 

 

A Crônica 

Os escritos de Idácio nos foram relegados através de sua crônica, produzida durante 

seu episcopado. Os manuscritos originais não existem mais, sendo que esta obra chegou até os 

dias atuais devido a cópias feitas por compiladores medievais. Segundo Júlio Campos9 a 

versão manuscrita mais completa é a conhecida como Códice B (Berolinense Philipps, nº 

1829) que contém, além da Crônica de Idácio, as crônicas de Eusébio e Jerônimo. Este Códice 

é originário do século IX. Existem outros manuscritos relativos a Idácio, que não são tão 

completos e são como que resumos ou epítomes daquele. São conhecidos como Epítomes H e 

F. Esses manuscritos foram impressos diversas vezes, a mais completa que foi compilada e 

criticada por Theodorus Mommsen em sua M.G.H (Monumenta Germanae Historia). 

A versão utilizada nessa pesquisa foi feita por Júlio Campos, é utilizada uma revisão 

da obra de Mommsen e são considerados todos os manuscritos mencionados acima. As 

discrepâncias entre versões da crônica existentes são anotados no decorrer da obra. Campos 

também fez sua edição em formato bilíngüe, como texto original em latim e ao lado dele a 

tradução em espanhol moderno. 

O estilo cronístico adotado por Idácio são relatados em forma cronológica, a título de 

exaltação, de aviso e de incentivo, e os feitos e fatos são relacionados com a vida cotidiana e 

social do mundo cristão descrevendo seus problemas e enfrentamentos. A sua crônica abrange 

um longo período que vai de 379 d.C até 469 d.C. No prefácio de sua obra, Idácio, declara 

que pretende fazer uma continuação em linha temporal da crônica de outros dois homens 

eclesiásticos, São Eusébio e São Jerônimo. Seus escritos começam onde os de São Jerônimo 

terminam, em 378 d.C. 
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Para situar os feito históricos no tempo, Idácio, usa quatro tipos de datações diferentes. 

O emprego dos anos de Abraão era comum no meio cristão da época, esse calendário tinha 

como ponto de partida a data considerada pela igreja, como a de criação do mundo.  Outra 

datação utilizada era a dos anos olímpicos, apesar da proibição das mesmas por Teodósio, o 

que reforça sua herança greco-romana. O autor também utilizava uma contagem muito 

tradicional entre os romanos, que era a dos anos em que cada imperador do ocidente ficava 

em seu posto, o que reforça sua ligação com a tradição de um cidadão romano. E por fim 

como uma entidade ligada à igreja católica, ele se utilizava também do computo dos anos de 

cristo. 

Segundo Julio Campos (1984, p. 34-35), Idácio, escreveu a crônica através de 

informações que recebeu de três modos distintos. As informações que recebeu antes de seu 

bispado (427 d.C) foram recebidas através das leituras de outros historiadores, como Sulpicio 

Severo, Paulo Osório e Próspero de Aquitânia, para os acontecimentos do ocidente, e o 

historiador Sócrates e Olimpiodoro para os feitos do oriente. A partir de 427 d.C, ao assumir 

seu posto, o episcopal, tem contato com documentos e testemunhos que sua posição lhe 

permitia, aumento ainda mais suas informações. Por fim o autor relata também na crônica 

seus testemunhos obtidos de forma direta, sofridos e vividos por ele. 

A obra de Idácio é uma referência quando se fala sobe história da península ibérica 

nos séculos IV e V. É uma preciosa fonte de informações sobre a igreja e sobre os inúmeros 

povos bárbaros que disputam a região da Península Ibérica. 

Esta confrontacion com las fuentes precendentes e contemporaráneas de 

Idacio, ponen de relieve la originalidad de muchas noticias de La obra 

Idaciana, de modo que podemos decir que todas las notas e informaciones 

que consigna desde año 400 hasta el final, referentes a los Suevos, Vándalos, 

Godos, Bagaudas, cuyo teatro o suelo históricos fueron La Galecia, La 

Asturica, La Lusitania, La Bética y aun La Terraconense para los Bagaudas, 

y las referentes a La Iglesia, dentro de estas províncias mencionadas, son 

dados exclusivos y privativos de nuestro cronista, que no se constatan em 

otras fuentes. ( CAMPOS, 1984, p. 37) 

 

 Através desta riquíssima obra que é a crônica de Idácio realizaremos nosso estudo, o 

qual tem pro intuito analisar o discurso utilizado por Idácio contra as heresias cristãs, ariana e 

prisciliana, tendo como por maior objetivo a unificação religiosa do exército romano em torno 

catolicismo ortodoxo. 

 

O tratamento documental 
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A crônica de Idácio foi compilada e impressa diversas vezes ao longo da história. 

Acreditamos que devido a estas intervenções sofridas, o documento é passível de um 

rigorosíssimo trato documental. Além disso, toda produção escrita do homem é reflexo de 

seus pensamentos e de suas atitudes perante o contexto político, religioso, cultural e histórico 

no qual ele se encontra. Por mais que o autor pretenda descrever com maior veracidade 

possível os fatos que ele vivenciou, ele sempre acaba um pouco de seus valores para sua 

escrita. Por esses motivos utilizaremos de uma análise crítica detalhada, levando em 

consideração às críticas externas e internas a serem feitas. 

Para essa abordagem utilizaremos os métodos propostos nos capítulos 1 e 2 da obra 

Antiguidade Clássica: a História e a Cultura a partir dos documentos do professor Pedro 

Paulo de Abreu Funari (2003)10, a qual nos mostra os caminhos para esse tratamento 

documental, desde a materialidade do texto a uma possível autenticidade das informações. 

Para se fazer a crítica interna, segundo Funari, devemos sempre nos atentar à tipologia do 

documento, seu lugar de origem, sua datação, seu contexto, a inserção do autor e seu meio 

político-cultural. Já a crítica externa deve ser realizada de um modo que detecte a autencidade 

do documento, a partir de uma análise que leve em conta um conhecimento aprofundado da 

linguagem utilizada e dos recursos da escrita. 

 Utilizaremos também na abordagem da documentação a obra A História Repensada de 

Keith Jenkins (2005)11, na qual nos é mostrado a importância da subjetividade do autor e do 

contexto para a elaboração do texto escrito. Esta noção aplicada à crônica de Idácio ajuda 

explicar o interesse do autor em escrever uma crônica em que o mesmo valoriza a 

interpretação oficial da igreja e condena as não-oficiais, como o arianismo e o priscilianismo, 

em um momento em que o exército de sua região tem em sua maioria soldados que seguem as 

últimas. 

Portanto através do tratamento documental dado a Crônica de Idácio podemos detectar 

um interesse político nessa obra, o que nos remete novamente a tese de que o político e o 

religioso andam em conjunto na antiguidade. Esta tese abre caminho para nossa hipótese, de 

que um dos motivos para a escrita dessa crônica foi uma tentativa de conversão para o 

catolicismo ortodoxo dos soldados seguidores de outras interpretações, e através dessa 

conversão realizar-se um fato político, que era o de tornar o império mais homogêneo.  

 

O combate as heresias na crônica de Idácio de Chaves 
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A partir do tratamento documental da obra de Idácio de Chaves e das considerações 

acerca do autor hispano-romano, de sua obra e do contexto do seu período, observaremos em 

sua crônica como são abordados os relatos referentes aos arianos e priscilianos, as heresias 

mais presentes na Península Ibérica, e que representam maior perigo para a unificação 

religiosa da região. 

Trataremos neste artigo das principais passagens da crônica que fazem referências a 

essas duas heresias. Primeiramente mostraremos os relatos em que Idácio critica o arianismo 

ao mesmo tempo em que exalta os valores da ortodoxia. 

No seguinte trecho Idácio valoriza o papel do bispo Juan de Constantinopla, que por se 

manter fiel a crença ortodoxa, sofria com a hostilidade da esposa do imperador Arcádio, a 

qual era uma ariana ferrenha: 

 

Em Constantinopla tiene fama insigne el obispo Juan, por sobre-sobrenome 

boca de oro, que sufre por caus de La fé católica La hostilidad de Eudoxia, 

mujer de Arcadio, arriana funestíssima. (Idácio; cron. a.404-X [180]) 

 

 Na passagem a seguir o Idácio relata que a Sicília foi tomada pelo rei vândalo 

Gaiserico e que este foi instigado por Maximino, chefe dos arianos, a obrigar todos os bispos 

ortodoxos da ilha a se converterem pro arianismo. No final da passagem Idácio diz que ainda 

que alguns tenham cedido muitos se mantiveram fieis a fé católica (ortodoxia) e que por isso 

foram martirizados: 

 

Gaiserico, depués de asolar a Sicilia, pone largo sitio a Palermo; y es 

inducido por instigavión de Maximino, jefe de los Arianos em Sicilia, 

condenado por los obispos católicos, contra los católicos, a que obligue a 

éstos de cialquier modo a la impiedad herética. Aunque cediendo algunos, 

bastantes se mantuvieron em la Fe católica y consumaron el martírio. 

(Idácio; cron. a.440-XVI [562]) 

 

Por fim, neste último relato de nosso artigo sobre o arianismo, Idácio faz referência ao 

Gálata Ayax. Ele o acusa de ser um apóstata, pois o mesmo antes ortodoxo tornou-se ariano 

através dos Suevos e com isso tornou-se um inimigo da fé católica e da santa trindade, ou 

seja, da ortodoxia: 

 

El gálata Ayax apostota y se hace arriano entre los Suevos com la ayuda de 

su rey, resultando Enemigo de la fe católica y da la divina Trindade. Este 

veneno pestífero del enemigo del hombre há sido traído por los Godos de la 

Galia. (Idácio; cron. a.466-X [1152]) 
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Nas seguintes passagens da crônica Idácio fala acerca da formação do priscilianismo, 

sua condenação e sua difusão pela região da Gallaecia, sempre lembrando sobre o perigo 

representado por essa heresia e exaltando os que tiveram um papel ativo no combate a ela. 

Neste dois primeiro trechos Idácio fala sobre a chegada do bispo Prisciliano ao 

episcopado, sobre sua heresia e também relata sua condenação e morte sobre o tirano 

Máximo.  No final Idácio lembra que mesmo após a morte de Prisciliano a sua doutrina se 

difundiu pela região da Gallaecia: 

 

Prisciliano, que viene a caer em la herejía dos gnósticos, es consagrado 

obispo de Avila por los obispos que se le habían asociado em la misma 

herejía; em cual escuchado por los concílios de algunos obispos se dirige a 

Italia y a Roma, donde ni siquiera admitido a la presencia de los santos 

obispos Dámaso y Ambrosio vuelve a la Galia com los mismos com los 

había ido. Allí considerado igualmente como hereje por el santo obispo 

Martín y por otros obispos, apela al César, porque por esos mismos dias em 

la Galia obtenía el poder el tirano Máximo. (Idácio; cron. a.385-VII [94]) 

Prisciliano depuesto del episcopado por la herejía dicha arriba y com el el 

lego Latroniano y algunos pertidarios son muertos em Treveris bajo el tirano 

Máximo. Depués se difundió por Galecia la herejía de los Priscilianistas. 

(Idácio; cron. a.386-VIII [110]) 

 

 No fragmento a seguir o priscilianismo é novamente criticado quando Idácio diz que o 

discípulo de Martin, Severo, escreve diversas crônicas as quais abrangem desde o início do 

mundo até a chegada da perniciosísima seita dos pricilianos: 

 

Severo, varón eminente, discípulo del santísimo Martin, escribe la vida y 

maravillas de este; y escribó asimismo otras crônicas distintas de ésta, que 

abarca desde el princípio del mundo hasta la secta perniciosísima de 

Prisciliano. (Idácio; cron. a.405-XI [185]) 

 

 No seguinte trecho Idácio diz que Leão assume como o XLIII bispo de Roma e que 

seus escritos contra os priscilianistas são trazidos a Hispania. Entre os escritos há um tratado 

completo sobre a defesa da fé católica (ortodoxia) e sobre a defesa contra as blasfêmias dos 

priscilianistas. No final do trecho ele ainda acusa o priscilianismo de ser aceito na região da 

Gallaecia apenas por interesses artificiosos: 

 

Está al frente de la iglesia de Roma León, obispo XLIII: Los escritos de este 

contra los Priscilianistas son traídos a los Obispos de Hispania por Pervinco, 

diácono del obispo Toribio. Entre dichos escritos se envia al obispo Toríbio 

um tratado completo sobre la defensa de la fe católica, y las blasfêmias de 
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los herejes, que es aceptada por algunos de la Galecia com intencíon 

artificiosa. (Idácio; cron. a.447-XXIII [635]) 

 

Assim através de algumas das passagens da crônica de Idácio de Chaves ressaltamos o 

perigo com que eram vistos o arianismo e o priscilianismo aos olhos de um clérigo da 

ortodoxia. Mostramos também que este perigo era maior pelo fato destas crenças terem sido 

assimiladas pelos diversos povos bárbaros da região, o que trazia um perigo de coesão 

religiosa no exército, pois na época a maior parte das fileiras romanas era integrada pelos 

últimos. 

 

Considerações Finais 

O período trabalhado neste artigo compreende a Antiguidade tardia e o mesmo não 

pode ser analisado separando-se as esferas do político e do religioso. Portanto concordamos 

com Renan Friguetto quando o mesmo diz que na Antiguidade Tardia havia a construção de 

um preceito político-ideológico que servia como membro conector entre os elementos da 

tradição política clássica imperial romana com a necessidade e a legitimação daquela forma 

de poder monárquico com as construções teóricas que indicavam a relação entre a 

centralização do poder e as práticas religiosas de cunho monoteísta, sejam elas de procedência 

pagã ou cristã (FRIGUETTO, 2006, P 163)12. 

O caminho que traçamos para aclarar esta hipotética foi perceber que os relatos 

deixados na crônica por Idácio de Chaves estavam incrustados de vários posicionamentos 

políticos. Nas passagens exploradas percebemos sua constante preocupação com a 

disseminação das chamadas heresias, principalmente nos povos bárbaros, e a constante a 

reafirmação dos dogmas e discursos nicenos.  

Com isso cremos ter demonstrado que os escritos de Idácio não são apenas relatos 

cronísticos de eventos ocorridos na época em que viveu, mas sim que cumpriam um propósito 

político-religioso de seu grupo social, o qual se via constantemente ameaçado político-

religiosamente no período. 

 

Notas  

_________ 

* Graduando em História – UNESP, Campus de Franca sob a orientação da Profª Drª Margarida Maria de 

Carvalho. 
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