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Resumo Expandido: 

 

 Tal como um breve “inventário”, esta comunicação objetiva fazer uma revisão 

crítica sobre os meios e estratégias de comunicação utilizadas pela Igreja Católica na 

Espanha visigótica (séculos IV ao VIII) para promover a cristianização da população 

daquela região do Ocidente medieval, sobretudo aquela localizada no campo, em grande 

parte iletrada e bastante influenciada pelas heranças de antigas práticas religiosas 

consideradas “pagãs” pelo clero católico. Buscando uma aproximação com o conceito 

de folkcomunicação, de Luiz Beltrão, e valendo-se de uma revisão historiográfica do 

período em questão, este levantamento se dá mediante a revisão de obras de 

historiadores espanhois como García Moreno, Santiago Castellanos e García Villoslada 

e do brasieliro Rui de Oliveira Andrade Filho, entre outros, e obras documentais, em 

especial as seis hagiografías visigóticas conhecidas deste período. Entre os principais 

meios e estratégias de comunicação/propagação do cristianismo na Espanha visigótica 

estão o uso da homilia da missa (uma “literatura para ser ouvida”), ritos litúrgicos e as 

hagiografias. Excluem-se desse acervo as iconografias religiosas, praticamente 

distruídas a partir da invasão muçulmana. Por outro lado, há de se acrescentar à lista dos 

meios e estratégias de comunicação eclesiástica as relíquias de santos e locais sagrados, 

amplamente utilizados para promover a cristianização daquela população por meio da 

devoção dos fiéis aos seus santos patronos. Ainda que de forma bastante breve, esta 

comunicação evidencia serem as hagiografias (relatos das vidas dos santos, cujo 

conteúdo e forma foram elaborados com fins claramente pastorais), no caso da Espanha 

visigoda, destacados instrumentos de comunicação/propagação do cristianismo católico 

daquela região e período. Todos esses meios parecem apresentar, enfim, uma eficiência 

apenas relativa ante o propósito da Igreja, já que há claros indícios de resistência 

cultural de certo paganismo de origem romana e pré-romana. 
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1. Introdução: evangelização X práticas pagãs 

 

Esta comunicação objetiva fazer uma revisão crítica sobre os meios e estratégias 

de comunicação utilizadas pela Igreja Católica na Espanha visigótica (séculos IV ao 

VIII) para promover a cristianização da população daquela região do Ocidente 

medieval, sobretudo aquela localizada no campo, em grande parte iletrada e bastante 

influenciada pelas heranças de antigas práticas religiosas consideradas “pagãs” pelo 

clero católico.  

Por meio de um processo lento, protagonizado por comunidades monásticas, de 

instalação de uma pequena rede de pequenas igrejas construídas nos vastos domínios da 

aristocracia e pequenas capelas fundadas em propriedades leigas, o cristianismo passou 

a afetar a vida no campo. Também o surgimento de locais santos, habitados 

originalmente por eremitas cuja santidade era aclamada pela população local, bem como 

o uso de oratórios e relíquias contribuíram para a formação de pontos de atração e 

manifestação religiosa no Ocidente medieval, particularmente na Espanha visigótica. 

 No entanto, a adesão à nova fé não se deu de forma plena e consciente por 

grande parte da massa rural. Nesse sentido, este estudo se aproxima com o conceito de 

folkcomunicação, de Luiz Beltrão (1980, p.24) o qual se define como um “conjunto de 

procedimento de intercâmbio de informações, ideias, opiniões e atitudes dos públicos 

marginalizados urbanos e rurais, através de agentes e meios direta ou indiretamente 

ligados ao folclore”. A propósito desse processo de adesão à fé cristã no período e 

região em questão, assim Andrade Filho (1997, p. 214) sintetiza o contexto religioso do 

meio rural da Espanha visigótica: 

 

Distante dos sofisticados argumentos eclesiásticos que, aliás, também lhe seriam 

incompreensíveis, o mundo rural se cristianizava, mas não processava uma 

conversão no estrito senso cristão. Para eles (os fiéis das comunidades rurais), seria 

difícil crer que somente um Deus poderia dar conta de todas as tarefas abarcadas 

pelo seu cotidiano.  

 

Isso implica em afirmar que o processo de propagação cristã, ao contrário do 

paganismo, exigia (e exige) uma conversão dos fiéis e consequente negação da antiga 
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fé. No entanto, Oronzo Giordano (1983, p. 14), ao referir-se exatamente a esse processo, 

chama a atenção para o fato que 

 
uma nova religião (...) só pode atrair fiéis se se apoia nos instintos e nas 

características religiosas já presentes entre os homens aos quais se dirige, e não 

pode chegar até eles se não tem em conta as formas tradicionais em que se 

manifesta o sentimento religioso, ou se não fala uma língua que podem 

compreender os homens habituados àquelas formas mais antigas. 

  

É por essa razão que esse mesmo autor evidencia que “desde as origens cristãs, 

muitas igrejas e locais para reuniões de culto tinham aproveitado templos pagãos 

preexistentes ou haviam surgido nas mesmas áreas consagradas aos velhos cultos 

nativos” (GIORDANO, Ibid, p. 231). 

 O mesmo Giordano (Ibid) ratifica o que já foi dito aqui acerca do fato da 

cristianização
3
 do Ocidente europeu nem sempre ter coincidido com a real conversão 

dos povos à nova fé e sua ética. Escreve o autor: 

 

Especialmente as conversões coletivas, das que estão cheias a literatura 

hagiográfica e as crônicas, configuram-se mais como um fato político-

administrativo, anotações registradas, adesões plesbicitárias e espetaculares a um 

convite ou a uma ordem da autoridade política ou eclesiástica. (p. 20) 

 

2. A escrita como suporte para a comunicação oral 

 

 Mediante esse contexto, o trabalho pastoral torna-se um imperativo para a Igreja 

que, tanto quanto quer difundir a fé cristã, espera mantê-la viva e coerente como 

“purificada” das influências da religiosidade pagã. Para isso, a Igreja lança mão de 

meios e estratégias disponíveis que amplifiquem a comunicação de sua mensagem, sem, 

contudo, comprometer a ortodoxia da fé. Mesmo se suporte para a linguagem oral, a 

produção textual se constitui a base desse instrumental. 

 E não poderia ser diferente, uma vez que está na Bíblia, o Livro Sagrado, todo o 

fundamento do cristianismo. Na Idade Média, com o uso da Vulgata, a Igreja tinha em 

suas mãos o poder sobre a produção da cultura intelectual. Isso porque o aprendizado do 

                                                 
3
 Cabe aqui diferenciação feita por Andrade Filho (1997, p. 19) entre os termos conversão e 

cristianização. O primeiro, refere-se aos “sinais exteriores da presença da nova fé”, enquanto o segundo, 

para a fé cristã, implica na “completa transformação moral e espiritual’ do novo fiel. 
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latim estava reservado aos clérigos e todo conhecimento – inclusive, da cultura pagã 

latina que subsistira ao declínio do Império Romano - estava subordinado à Igreja. 

 No entanto, há de se considerar que a escrita, desde o seu surgimento e durante 

toda a Idade Média, não assumiu o status de meio de comunicação, capaz de atingir 

plenamente a massa de camponeses, argumento, a propósito, defendido por teóricos da 

comunicação social. Com efeito, 

 

globalmente, a escritura aparece assim, na civilização medieval, como uma dessas 

instituições em que uma comunidade pode, de fato, reconhecer-se, mas em que não 

pode, no pleno sentido de palavra, comunicar-se. O valor de uso de escrita se reduz 

na medida em que o manuscrito não pode ser um meio de difusão massivo. 

(ZHUMTOR, 1993, p. 110) 

 

 Por isso, dominar a produção desses textos não era suficiente para atingir a 

massa. Isso porque, justamente no que diz respeito à cristianização das massas, 

sobretudo no meio rural, a Igreja – se deparava com evidentes limites de comunicação 

junto às comunidades, minados pela forte presença de práticas religiosas pagãs que 

orientavam o indivíduo a uma forma peculiar de relação com o sagrado, como afirma 

Zumthor (Ibid, p. 79): 

 

O cristianismo popular – o qual Isambert nota que prolongava e em alguma medida 

perpetuava um “paganismo popular” da Antiguidade – recusava todo universalismo 

e, em contrapartida, aspirava a permitir a cada um, através de diversas mediações, 

um contato particularizado com o divino: um diálogo feito de palavra e de ouvido, 

num lugar e num tempo concreto e familiares. 

       

O analfabetismo – cujos índices eram altos entre as sociedades pós-Império 

Romano
4
 - chegou a criar problemas para a própria Igreja, cujos membros inferiores da 

sua hierarquia
5
 acabaram se tornando um contratempo nos propósitos pastorais da 

Instituição: 

                                                 
4
 De fato, no caso da Espanha visigótica, as poucas escolas existentes eram episcopais, paroquiais e 

monacais. Nessas escolas, a maior parte dos alunos eram clérigos, embora não exclusivamente, isto é, 

quantos aos leigos, “somente os filhos de nobres ou famílias abastadas podiam permitir-se o luxo de 

estudar”, uma vez que, a escola, então, não era obrigatória (GONZÁLEZ In VILLOSLADA, 1979, p. 

701). 
5
 Referindo-se à realidade eclesial da Espanha visigótica, Andrade Filho (Ibid, p. 90) afirma: “Não eram 

poucos os clérigos que executavam mecanicamente suas funções. Poucos tinham alguma formação 

anterior e nomeadamente escrita de cultura, especialmente nos meios rurais”.  
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Pertencer à Igreja não acarreta necessariamente o conhecimento ars legendi: o 

analfabetismo do baixo clero é objeto de queixas periódicas, e, na época mais 

distante, mais de um prelado não se preocupou em aprender a ler ou em dar-se a 

esse exercício. (ZUMTHOR,1993, p. 107) 

 

Nesse sentido, no que diz respeito à Península Ibérica especificamente, Andrade 

Filho (1997) afirma que esta se constitui num espaço singular no que tange à 

romanização. É o caso, por exemplo, do uso do latim, língua que, naquela região, 

passou a ser falada apenas após o século IV e, ainda sim, apenas pelos membros da 

hierarquia eclesiástica. Illiterati (“iletrados”), de fato, era a forma utilizada para 

nominar aqueles que não estudavam as artes liberais (estas se referem, sobretudo, às 

artes literárias como a gramática, a retórica e a dialética) ou ignoravam o latim 

(VERGER apud LE GOFF, 2002, p. 587). 

Andrade Filho (Ibid) afirma ainda que, além disso, é preciso considerar que a 

maior parte da população cristianizada da Hispânia visigótica do período em questão 

encontrava-se nos meios urbanos os quais, nesse momento, estão em franca decadência. 

Somam-se também a esses argumentos os problemas dos regionalismos hispânicos que 

conferem à propagação do cristianismo na Península Ibérica aspectos diferenciais em 

relação às demais regiões europeias.  

 

3. Homilia, liturgia e hagiografias 

 

Para os illiterati, o sermão, feito em língua vulgar, era o “meio básico de instrução 

dos leigos e meio privilegiado para uma verdadeira ‘aculturação cristã’” (DE 

BEAULIEU In LE GOFF, 2002, p. 376). E mais:  

 

pregar era, de fato, definir os contornos da verdadeira religião diante da heresia e da 

superstição, e propor (até mesmo impor) um modelo de cristianismo, uma visão do 

mundo cujos componentes políticos, sociais e religiosos encontravam-se 

estreitamente entrelaçados. (DE BEAULIEU In LE GOFF, Ibid, 2002, p. 367) 

 

Mas o sermão, em geral, não existe isolado. Ele faz parte da liturgia cuja dinâmica 

e ritos podem ser também considerados instrumentos de comunicação da mensagem 
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cristã católica. Nesse sentido, na Espanha visigótica, a liturgia era “eminentemente 

pastoral”, isto é, “a instrução religiosa se fazia através da liturgia, explicando ao povo o 

sentido do mistério e das cerimônias litúrgicas com que se celebrava” (GONZÁLEZ In 

VILLOSLADA, p. 589). Uma das formas de servir à fé católica através da liturgia 

estava em usá-la em substituição às antigas práticas rituais. É o que revela Bastos (2002, 

p. 281) ao apresentar o exemplo a seguir: 

 

O Liber Ordinum registra uma série de bênçãos e orações reveladores da concepção 

da divindade provedora, do Deus Produtor, fonte do milagre da reprodução das 

sementes, e garante das condições ideais de produção, uma série de ritos que 

definem o sentido cristão das relações do homem com a natureza, contrapondo-se 

aos rituais de fertilidade e de prestação circunscritos e combatidos sobre a alcunha 

de pagãos. 

 

Em sua análise sobre as funções da liturgia no Reino visigodo de Toledo (589-

711), Eleonora Dell”Ellcine (2005, p. 104), citando Isidoro de Sevilha, apresenta a 

preocupação da Igreja visigoda com o uso da língua (o latim) enquanto forma, isto é, 

“um envoltório que transmitia o conteúdo de uma mensagem”. Nesse sentido, o uso do 

latim – considerado sagrado, juntamente com o grego e o hebraico, línguas por meio das 

quais foram escritos os textos da Bíblia – se fez segundo recursos da sua forma clássica, 

claramente inacessível ao público em geral. Por essa razão, a linguagem empregada na 

liturgia visigoda permaneceu “acessível apenas a um reduzido grupo de iniciados na 

leitura, na escritura e na teologia, reforçando as divisões sociais e culturais já 

demarcadas por outras práticas” (DELL”ELLCINE, Ibid, p. 109). 

Ainda assim, para Eleonora Dell”Ellcine (Ibid, p. 110) fica claro, na liturgia 

visigoda, o uso de mecanismos como a repetição, acumulação e metáfora para dar 

sentido às palavras àqueles não iniciados na cultura latina clássica. Também os gestos 

utilizados na liturgia visigoda se tornaram fundamentais para a comunicação eficiente 

com o público inculto. ”No contexto litúrgico, tentava-se fazer com que cada gesto 

individual tivesse um significado estável, transmitisse uma mensagem”, escreve 

Dell”Ellcine (Ibid, p. 118), de modo que a “gestualidade litúrgica distanciava-se de 

produções do corpo codificadas noutros contextos culturais” (Ibid, p. 119). Tais 

estratégias visavam, pois, garantir a assistência dos fiéis de maneira mais ou menos 
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frequente – especialmente os não iniciados em leitura, escritura e teologia -, ao mesmo 

que tempo que assegurava à Igreja o domínio sobre os signos, isto é, as representações 

e modos de representar ideais, pensamentos, valores, enfim, visões de mundo.   

Diretamente relacionados aos ritos está o uso de objetos com fins sagrados, 

realidade sobre a qual Andrade Filho (2005, p. 367) assim descreve: 

 

Numa sociedade necessitada de visões e milagres, a veneração das coisas santas, de 

mártires, relíquias, imagens, chegava a se constituir numa forma de superstição, na 

medida em que se acreditavam nelas e, mais ainda, esperava-se que fossem capazes. 

Ou seja, não apenas por meio da oração evocatória, mas também através da 

invocação dos objetos palpáveis, esperava-se uma intervenção divina.  

 

Intermediários entre Deus e os homens, os santos são amplamente cultuados pela 

comunidade cristã, especialmente através de suas relíquias, “a expressão física ou 

material” desse culto, conforme expressa Castellanos (1998, p. 134). Para esse autor, na 

realidade, bem mais que representações de uma pessoa e de um paradigma de vida, as 

relíquias “implicam na praesentia do santo”, razão pela qual aproximar-se delas e 

mesmo possuí-las significava possuir “a graça divina” concedida pela intervenção do 

santo. Castellanos, a exemplo de outros autores, evidencia, pois, que a posse das 

relíquias – privilégio das aristocracias laica e eclesiástica - representou uma forma de 

capitalização do sagrado. 

Outra estratégia comunicacional e pastoral amplamente utilizada pela Igreja ao 

longo da Idade Média foi o uso de imagens (iconografia) para propagar suas mensagens 

e doutrina através da adaptação dos textos sagrados a uma linguagem e estética visual. 

No entanto, no caso específico da Espanha visigótica, tais elementos iconográficos 

foram em grande parte destruídos ou perdidos a partir da dominação muçulmana 

(GARCÍA MORENO, 1989, p. 373). Com isso, “sem se chegar a uma iconoclastia, 

entre os séculos IV e VII, a Igreja visigoda encontrou-se marcada pela ausência de 

esculturas figurativas”. (ANDRADE FILHO, 1997, p. 95) 

 A lenta difusão da escrita na Idade Média é constatada também por sua 

característica marcadamente “oralizante”. Isto é: os textos destinados às massas, por 
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vezes, são feitos para serem ouvidos
6
 e, mais ainda, para servirem a performances 

públicas, conforme argumento de Paul Zumthor (1993). No caso dos textos eclesiais, 

contudo, isso não se dá de forma suficiente a ponto destes se desvincularem da erudição 

clássica em que a Igreja fundamentou sua doutrina. 

 Em contrapartida, 

 

os ensinamentos e os rituais da ‘religião popular’ se transmitiam da boca ao ouvido. 

A voz se identificava ao Espírito vivo, sequestrado pela escrita. A verdade se ligava 

ao poder vocal dos que sabiam, perpetuava-se só por seus discursos; retalhos do 

Evangelho aprendidos de cor, lembranças de histórias santas, elementos dissociados 

do Credo e do Decálogo, afogados num conjunto móbil de lendas, de fábulas, de 

receitas, de relatos hagiográficos. (ZUMTHOR, 1993, p. 79) 

 

 Conforme dito acima, o mesmo medievalista Paul Zumthor (Ibid, p. 165), em 

sua obra A letra e a voz, defende a vocação dos textos medievais à performance pública: 

 

Somente o som e a presença, o jogo vocal e a mímica realizam aquilo que foi 

escrito. Qualquer que seja a performance, esta propõe assim ao ouvinte um texto 

que, enquanto ela o faz existir, não pode permitir titubeios; um longo trabalho 

escrito poderia ter sido preparado, enquanto o texto oral não tem rascunho. Para o 

intérprete, a arte poética consiste em assumir essa instantaneidade, em integrá-la na 

forma de seu discurso. Donde a necessidade de uma eloquência particular, de uma 

fluência de dicção e de frase, de um poder de sugestão, de uma predominância geral 

dos ritmos.  

 

Ainda segundo Zumthor (Ibid), a Igreja, mesmo se, em princípio tenha resistido a 

expressões artísticas performáticas, com o tempo, ela mesmo adotou esse recurso para 

comunicar sua mensagem. Certas igrejas contratavam poetas e cantores que se 

encarregavam de sua propagação junto aos peregrinos, afirma o medievalista.  

É fato que tendo como fundamento a Bíblia, a ortodoxia cristã católica se valeu do 

emprego da retórica e da homilética como alguns entre seus principais recursos de 

comunicação de suas mensagens à população em geral. E mais que isso: 

 

                                                 
6
 Sobre a produção dos textos para serem lidos, especificamente os sermões, escreveu Jean Batany (apud 

LE GOFF, 2002, p. 390): “Os milhares de sermões conservados em latim eram depois frequentemente 

copiados por escrito, e não antes de terem sido pronunciados”. 
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Na Alta Idade Média, a homilética foi, para a Igreja e para os poderes aos quais ela 

se associara, o principal meio de manipulação ideológica – donde a insistência dos 

concílios, do século VI ao IX, na obrigação de os padres e os diáconos não apenas 

pregarem, mas fazerem-no de tal maneira que pudesse atingir o conjunto do povo 

cristão. (ZUMTHOR, Ibid, p. 236)  

 

 García Moreno (1989, p. 369) afirma que, em função das necessidades pastorais, 

personalidades da Igreja Católica visigoda – como é o caso de Santo Isidoro – 

investiram na formação dos oradores através dos estudos gramaticais e da retórica, 

como o uso das figuras de linguagem e recursos que iam do pensamento à dicção. 

Completavam ainda a formação dos oradores o estudo da Bíblia a partir dos seus 

fundamentos dogmáticos e ideais morais; os conceitos da estética da cultura visigoda e 

o estudo da liturgia (salmos, canto, leituras semi-tonadas e homilética). Com esses 

recursos, 

 

não só se pretendia dotar os alunos de uma certa capacidade compositiva de textos 

por escrito, como também e mais importante, era conseguir um perfeito domínio da 

linguagem falada. Para isso, o adestramento da memória resultava essencial, 

conseguido pela repetição de listas enormes de citações eruditas, cujo enunciado 

poderia dar a impressão de um amplíssimo domínio cultural. (GARCÍA MORENO, 

Ibid, p. 369) 

 

 Ao dirigir-se à população inculta do campo, a Igreja procurou empregar uma 

linguagem simples, adaptada aos rústicos (o sermo rusticus), “além da apropriação de 

imagens familiares, condizentes com o universo mental dos ouvintes” (BASTOS, 2002, 

p. 118). Nesse sentido, De Correctione Rusticorum, A. Gurevich (apud BASTOS, Ibid, 

p. 117) chamou de um caso típico de “teologia de popularização”, isto é, uma tradução 

em linguagem simples de preceitos fundamentais do cristianismo. Trata-se de uma 

abordagem pedagógica, acessível aos rústicos, conforme esclarece González (1979, p. 

587): 

 

Tanto o ensinamento como a correção dos pecadores deve realizar-se de forma 

pedagógica. É necessário ter em conta a situação, a formação e qualidades da 

pessoa a que se deve instruir ou corrigir. Ao povo inculto e simples terá que 

explicar-lhe as verdades da fé de uma forma simples, clara e fácil de compreender, 

e não intoxicar-lhe com explicações demasiado profundas. Às pessoas cultas se 
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deve expor a doutrina de acordo com seus conhecimentos. A predicação deve 

adaptar-se às características do auditório para que seja verdadeiramente eficaz. 

 

 Contudo, justamente em função dos limites impostos à comunicação com a 

população rural pela aculturação com as crenças pagãs e pelo analfabetismo, a Igreja – 

conforme é observável no caso da Espanha visigótica – valeu-se também de 

hagiografias para conquistar os fiéis e instruí-los na fé cristã católica, assim como 

“purificá-los” das velhas crenças pagãs: 

 

A literatura homilética e hagiográfica documenta o passo do maravilhoso pagão ao 

cristão. Toda essa produção popular se distingue por falta de profundidade teológica 

e manifesta uma absoluta desatenção ao sobrenatural, substituído agora pelo 

maravilhoso, o pavoroso, o diabólico. (GIORDANO, 1993, p. 155) 

 

 No caso específico da Espanha visigoda, embora desta se tenha preservado 

apenas um pequeno número de hagiografias e a despeito do seu conteúdo ideológico, 

estas se configuram importantes e ainda pouco explorados instrumentos de pesquisa 

sobre a prática comunicacional e pastoral da Igreja Católica naquela região e período 

(mais precisamente, entre os séculos IV e VIII, quando foram escritas). São seis as 

hagiografias visigodas conhecidas: A Vida de São Milão, de Bráulio de Saragoça, As 

Vidas dos Santos Padres de Mérida, A Vida de São Frutuoso de Braga, A Vida de São 

Desidério, De viris illustribus, de Isidoro de Sevilha e De viris illustribus, de Idelfonso 

de Toledo. 

 Segundo Maria Lúcia da Cunha Victorio de Oliveira (In ADRADE FILHO, 

2005), o termo “hagiografia”, original do grego, passou a ser utilizado no século XVII 

para designar textos que relatam a vida dos santos, embora, desde a Igreja Primitiva, 

exista uma literatura hagiográfica, reconhecida por meio de documentos oficiais 

romanos ou por relatos de testemunhas oculares sobre o martírio de cristãos por causa 

de sua fé. Amplamente utilizadas na Idade Média, as hagiografias tinham como 

objetivo:  

 

propagar os feitos de um determinado santo, atraindo, assim, ofertas e doações para 

os Templos e Mosteiros que os tinham como patronos; produzir textos para o uso 

litúrgico, tanto nas missas como nos ofícios monásticos; para leitura privada ou 

como textos de escola; instruir e edificar os cristãos na fé; divulgar os ensinamentos 
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oficiais da Igreja etc. (FRAZÃO apud ANDRADE  In ANDRADE FILHO, 2005, 

p. 53) 

 

Na prática, todavia, as hagiografias visigodas permaneciam dentro de um estilo 

cujo nível intelectualizado estava distante da do povo, especialmente o rural e iletrado.  
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