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Comecemos por lembrar quem é o autor deste livro que queremos estudar 
em aJguns dos seus aspectos. 

lsidoro de Sevilha, membro de uma tamnia nobre hispano-romana, acompa
nha a passagem do VI para o VIl século. É freqüente entre os historiadores dizer 
que foi o último grande Intermediário entre a Ant1gü1dade e o Mundo Medieval. Suas 
excepcionais qualidades se manifestam em toda a sua obra: é homem religioso; foi 
b1spo de Sevilha; homem de estado; aconselhou reis; é intelectual; escreveu obras 
históricas, gramatica1s, filosóficas, teológicas, escriturfsticas e disciplinares. Es
colhemos a História Gothorum para a anãlise da realeza tal como é transmitida 
pelo autor da obra. 

ls1doro escreve a históna dos godos desde sua origem ma1s remota: diz que 
"é um povo antigüfss1mo" e que "alguns pensam que são descendentes de Magog, 
filho de lafet". c11 

O que se refere ao fim do reino, lsidoro não o vive, para poder transmitir-nos. 
Seu relato vai até o ano de 625, o 5º ano do reinado de Suintila. e todos sabemos 
que os visigodos são dominados pelos árabes em 711. 

Para ma1or facilidade, dividiremos nosso estudo em diversas partes, que 
correspondem aos perfodos em que, tradicionalmente, se divide a própria história 
dos visigodos. 

O último perlodo, propositadamente, não será objeto de nosso estudo hoje. 
Merece, pela sua grande significação um trabalho mais especllico. Vejamos o pri-
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meiro estágio da h1stóna dos godos, desde as pnme1ras notfc1as que deles conhe
cemos, até estarem assentados na Aquitàma. lsidoro os situa "na época em que 
Pompeu e César promovem a guerra civil para conseguir a República. Os godos 
prestam apoio a Pompeu contra César." t2> Ma1s tarde, os veremos "devastando 
Grécia, Macedônia, o Ponto, Ásia e IUria." t3l Na época de Constantino, encontra~ 
mo-los "indo sobre os romanos com um exército numerosrssimo, arrasando tudo 
com a espada e o saqueio, com grande força de veemência e de valor." 14> 

Acompanhando a leitura de lsidoro, chama nossa atenção um fato: quando 
fala de Roma, aparecem os nomes dos Imperadores ou genera1s. falando dos go~ 
dos, não encontramos nenhum nome próprio. São sempre chamados somente de 
.. Gothi", ou seja, gados. A situação se altera nos fins do século IV. "Atanarico fo1 o 
primetro a governar o povo godo, remando treze anos." 15) São as palavras do au
tor. Naturalmente surge a pergunta: porque Atanarico é o primeiro a ser distmguido 
com o tl'tulo de rei e a partir daqui encontraremos a lista dos reis gados sem solu
ção de continuidade? Porque os anteriores homens públicos dos godos não rece
bem o tftulo de re1 na obra de que tratamos. 

lsidoro explica o fato, mas não o justifica, quando diz: "Durante muitos sé
culos os godos foram governados por chefes e depois por re1s." 161 

Vejamos em primeiro lugar quando é que isso acontece: é o momento em 
que, empurrados pelos hunos, os godos atravessam o Danúbio e se instalam na 
Trácia. lsidoro nos fornece outros dados: "quando Teodósio sobe ao poder Impe
rial, Atanarico estabelece um pacto de amizade com T eodósio, e parte para Cons
tantinopla, onde vem a falecer poucos dias após sua chegada, depois de ter sido 
recebido com todas as honras por T eodós1o." <7l 

A causa que estamos procurando conhecer res1dirá no fato de Atanarico ter 
feito um pacto de amizade com o imperador? Será a v1agem para a cap1taJ do Im
pério, em Constantinopla? Será a glóna de ter sido receb1do com honras pelo impe
rador Teodósio? Pode ser que estas manifestações de grandeza tenham lnflurdo 
nos fatos, mas eu responderia que creio encontrar uma causa ma1s profunda: a 
mstalação do povo godo do outro lado do rio Danúbio, ou seJa, dentro das frontei
ras romanas. Penso que é um fator fundamental na h1stória dos godos a necessi
dade de terras, com a conseqüente paz e segurança para o povo. Podemos 
acompanhar durante vános séculos os movimentos dos godos à procura de terras. 
Vivem em uma perene d1cotom1a com os romanos: ora federados, ora rebeldes. 
Empurrados pelos movimentos dos hunos, têm necessidade de terra para se de
fender, para se 1nstalar em paz do outro lado do rio Danúbio. Ma1s tarde, vão soli
citar a Roma terras mais ricas. E este fato se repete. 

Mas, na verdade, o primeiro que conseguiu atravessar o "limes" e se instalar 
com a complacência dos roma,nos fo1 Atanarico. Por 1sso é que lsidoro lhe dá o tr
tulo de rei pela pnmem~ vez. E o passo inicial para a formação da nação goda: a 
posse de um território. E o pnmeiro passo na definição da realeza. 

A figura do rei, neste pnme1ro perfodo, a1nda não tem grande destaque. O 
que se pode perceber com total claridade na leitura da obra de lsidoro é a Sistemá
tica da sucessão. Todos os reis são ele1tos seguindo a tradição conhecida através 
da Germania de Tácito. "Os gados elegem Alarico como rei para si" (s); "os godos 
escolheram prrncipe a Sigerico" I">; "Valia foi eleito prfncipe pelos gados" 1101- com 
essas curtas e concisas palavras nos transmite lsidoro a continuidade da tradição 
germana. 

O segundo perfodo, curto no tempo, chega até Eurico, rei v1sigodo contem
porâneo da deposição do último imperador romano Rômulo Augusto. As caracte
rfsticas deste ciclo são, em grande parte, semelhantes às do anterior. Os visigo
dos estão afixados na Aquitânia e sua capital ê Tolosa. Mas, indo à procura de ou
tras terras, continuam o seu peregrinar. Agora atravessam os Pirineus e vão ao 
encontro do seu último e definitivo território: a Penrnsufa Ibérica. "Partmdo de 
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Aquitânaa. entra em Espanha com um grande exército" '11 '; ma1s tarde, "entra vito
rioso na Lusitânia; envia parte do exército para a Bêtica. no Sul, e outra para Galf
c•a, no Noroeste." l12l São as palavras de Jsidoro referindo-se ao rei Tenderico. 

Aqui percebemos um rei forte com um exército capaz de lutar ao mesmo 
tempo em vârias direções. A expansão territorial vai delineando as fronteiras defi
nitivas e a monarquia vru-se afirmando. 

Outro dado que vem corroborar esta aftrmação são as embaixadas dirigidas 
e rectprocamente recebidas de outros povos germanos. "Mandou legados ao rei 
dos suevos com uma doação grande de armas e de presentes." (13l 

E assim chegamos ao terceiro perfodo da história dos visigodos que será o 
último do nosso estudo. Extende-se até Recaredo, o re1 que se conv~rte ao Cris
tiamsmo e faz a sua profassão de fé durante o 111 Concnio de Toledo. E um perfodo 
mUlto ·s1gntficat1vo no caminho da afirmação do poder e da estruturação da monar
QUia v1s1gót1ca. VeJamOs o quadro que nos dá lstdoro do re1 Eurico: "Em seu reina
do os gados começaram a ter le1s escrrtas, pois antenormente se governavam 
somente segundo seus usos e costumes." C141 "Submeteu a sua domrnação à Es
panha Supenor e aniquilou com um ataque do seu exército a nobreza da provfncia 
Tarraconense que lhe tinha oferecido resistência." Também "env1ou legados ao 
Imperador Leão ... " t1s1 Como se pode facilmente ver, o re1 v1s1godo tem o seu 
exérctto; expande seu poder às reg1ões a1nda não dominadas, submete a nobreza, 
env1a legados ao Imperador e d1ta lers. O que percebemos é a existência de um re1 
Já soberano de fato. 

VeJamos também a descrição fe1ta por ls1doro de um outro re1, Leovigildo: 
.. Levou a guerra aos suevos e reduz1u seu terrrtóno com 1ncrfvel rapidez. Decidiu 
ampliar seu reano com a guerra: apoderou-se dos cántabros. Conquistou grande 
parte da Espanha, pois antes a nação dos gados era reduzida a limites muito es
trettos. Sucumbtram frente a suas armas muitas ctdades rebeldes." (16) "A tOdos 
que vtu que eram mUlto nobres ou mu1to poderosos, ou bem os cortou a cabeça ou 
bem os mandou para o desterro. Leov1gtldo ennqueceu o fisco e aumentou o erário, 
fundou uma c1dade na Celttbena à qual deu nome do seu filho." (17) "Corngtu tudo 
quanto nas leis parec1a estar confuso. Agregou mwtas lets e ret1rou as supér
fluas." C18l 

Este grande monarca Leovtgtldo, segUindo a moda tmpenal de Constantino
pla, "fot o primetro que se apresentou aos seus em sóho, coberto da veste real; 
potS, antes dele, hâb1to e cadetra eram os mesmos, tanto para o povo como para 
os re1s." o~> 

Em outros re1s deste perfodo encontramos também dados semelhantes, cu
JaS funções e atnbu1ções poçlemos entender claramente, conhecendo o tesouro 
reaJ ou as 1nsrgn1as da autondade. "Agila ... não só perdeu seu filho como também 
todo o tesouro real junto com importantes nquezas." f20l "Gesaleico ... foi despo
Jado até das 1nsfgmas da autoridade real." (21> 

Depois de ter feito o percurso da história dos godos desde os pnme1ros en
contros com os romanos até a sua conversão ao cnstiamsmo na época do rei Re
caredo, parecErme que se pode considerar toda esta longa etapa como uma linha 
direcionada para o fortalecimento da nação dos godos, do nacionalismo provincial 
frente ao impenahsmo romano, da afirmação das fronteiras de um estado e de uma 
realeza. Prime1ro, como nos diz lsidoro, são apenas chefes. Depois, quando se 
tomam reis, encontramos também diferentes graus, desde os que não podem fazer 
outra coisa a não ser defender as frágeis fronteiras, atê os que legislam, fundam 
c1dades, castigam a nobreza rebelde, levam a coroa e sentam no trono. 

O povo gado converte-se em nação e os chefes das antigas tnst1tu1ções 
germânicas agora são re1s. 

Esta linha de afirmação que, aos poucos, se trá tomando mats f1rme e direta, 
começa na confluência e no entrecruzamento de dois camtnhos, de duas culturas, 
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de dois mundos: o germano e o romano. Às vezes estas linhas divergem e às ve
zes convergem e até termrnam confundindo-se em uma só. A pergunta pode ser 
formulada assrm: os germanos se romamzam ou os romanos se barbanzam? Têm 
srdo dadas muitas respostas a esta questão e serâ diffcil dar uma resposta única. 
Ocorrem ambos os fenômenos. Exemplos temos muitos para confirmar esta hrpó
tese. Não podemos esquecer, em primerro lugar, que os godos são bem mats ro
manizados do que outros povos germanos, devrdo a sua longa convivência com 
os romanos, e que se assentaram defrmtrvamente na Penrnsula lbérrca, que for a 
prov(ncra Igualmente mars romamzada. 

Por outro lado, os gados, mantêm, frente aos romanos, atrtudes de rndepen
dêncra, entremeadas de curtos perrodos de submrssão. Os gados lutam contra os 
romanos, são orgulhosos do seu valor. São os únrcos que cometem a glonosa fa
çanha de saquear a caprtal do Império, a Roma lmpenal. 

A sucessão real é um outro exemplo tfprco. No pnmerro perrodo que assrna
lamos, o sistema é a elerção, arrargado nos mars fundos alicerces do mundo ger
mano. Tâcito, na Gennânia, descreve-o com toda clandade. Mars tarde, não há 
uma polrtrca clara de eleição, e assim aparece a sucessão de par para frlho ou para 
irmão ou para outro membro da famma. Fenômeno comum no lmpéno Romano. 

Encontramos nos gados o antrromanrsmo, quando lutam contra os rmperado
res, afastando os soldados de Justmrano, consrderando-se livres do poder romano. 
Por outro lado, encontramos Leovigildo rmitando a pompa e o fausto rmpenal, en
viando legados ao rmperador de Constantinopla. Ainda mars: a pnmerra ler escnta 
entre os povos germanos é a dos vrsrgodos, a chamada "Lex romana visigotho
rum"- a lei romana para os visigodos. 

Se deslocarmos o ponto de vista dos germanos, na le1tura da obra de lsldo
ro, e o centrarmos no Império Romano, encontraremos as mesmas Inflexões na 
sua potrtica. Ora está no poder o partrdo germanófrlo, e contaremos com figuras 
como Estllicão ou Aécro, ora os romanos tentarão encontrar a salvação do lmpérto 
no afastamento dos bárbaros dos quadros militares e potrlrcos. Os do1s part1dos de 
germanófllos e romanófilos desaparecem como partidos na queda de Roma, mas o 
que eles representam permanece como modelo, como srstema de vtda: a lfngua. a 
admimstração, os costumes, o particulansmo nacronalista, etc. 

O própno autor da obra que estudamos, lsrdoro de Sevrlha, é vrsto assrm 
pela hrstonografia de todos os tempos. É um gado e um romano ao mesmo tempo. 
é o últtmo representante da Antrgütdade e o mestre do Med1oevo. Sua cultura é 
clássica. Ele a transmrte para toda a Idade Médra nas formas própnas do seu mo
mento h1stónco. Não mais escreve uma H1stóna de Roma, ou uma Hrstóna Unrver
sal. Lega-nos a Históna dos godos, suevos e vândalos, mas, quando faz a crono
logia dos rers bárbaros, o ponto de referência é sempre os anos de governo dos 
1mperadores romanos. Não é ma1s a h1stóna da "Romania" e s1m da "Gothra". Es
tes sentimentos, esta nova vrda que captamos, Já não só romanos nem só germa
nos, são os que perpassam toda sua obra. Parece-me que, na concepção histón
ca de lsidoro de Sevilha1 os gados representam uma ruptura de dire1to e não de 
fato com o mundo romano e uma cont1nu1dade de fato e não de direito do mundo 
germano. 

NOTAS 

1. lsidoro de Sevilha, Las Histórias de los Godos, V'ndalos y Suevos, p. 173. 

2. lbid., p. 175. 

3. lbid., p. 177. 

136 



4. lbtd., p. 179. 

5. lbid., p. 181. 

6. lbid., p. 175. 

7. lbtd., p. 189. 

8. lbtd., p. 191. 

9. lbtd., p. 205. 

10. Idem. 

11. lbld., p. 227. 

12. lbld., p. 229. 

13. lbtd., p. 225. 

14. lbtd., p. 229. 

15. lbtd., p. 227. 

16. lbtd., p. 255. 

17. lbld., p. 259. 

18. Idem. 

19. Idem. 

20. lbtd., p. 249. 

21. lbid., p. 233. 
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