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Paisagens apocalípticas: duas interpretações 
cristãs sobre a entrada dos bárbaros na 
Hispania romana 

Diego Schneider Martinez (NEMED; PPGHIS/UFPR) 

Resumo: No ano de 409 tribos dos alanos, vândalos e suevos atravessaram os Pirineus e 

entraram no território da Hispânia Romana. Existem dois relatos de autores hispano-romanos e 

cristãos que foram contemporâneos a estes acontecimentos: um escrito por Orósio e o outro 

pelo bispo Idácio de Chaves. Cada descrição relata de maneira distinta o choque entre as culturas 

romana e germânica, porém ambas revelam a visão escatológica de seus autores, que relacionam 

o fim dos tempos ao fim do Império Romano. 

Palavras-chave: Hispania; germanos; Império Romano. 

Apocalyptic landscapes: two interpretations 
on the Barbarian entry in Roman Hispania 

Abstract: During the year 409, the tribes of the Alans, Vandals and Suebi crossed the Pyrinees 

and entered the territories of the roman Hispania. There are two writings from hispano-roman 

Christian authors who were contemporary to the events: one by Orosius and another by the 

bishop Hydatius of Chaves. Each of them describes differently the clash between the roman and 

Germanic cultures, but both reveal the scatological vision the authors, relating the end of times 

to the end of the Roman Empire. 

Keywords: Hispania; Germanic people; Roman Empire. 

*** 

As ideias do presente artigo foram apresentadas originalmente na forma de comunicação 

durante o V Simpósio Nacional e Internacional de Estudos Celtas e Germânicos que aconteceu 

na Universidade Federal Fluminense nos dias 16 a 19 de outubro de 2012, sendo repensadas 

após as discussões ocorridas durante o evento e expandidas – já que o tempo é um fator 

extremamente limitante quando se trata de uma comunicação – para adequar-se ao formato de 

artigo. 



Plêthos, 3, 1, 2013 
www.historia.uff.br/revistaplethos 

ISSN: 2236-5028 

 

99 
 

Temos diante de nós duas descrições, ambas produzidas no século V por autores 

hispano-romanos seguidores do cristianismo niceno, dos acontecimentos de 409, que narram a 

entrada dos chamados “povos bárbaros” nos territórios da Hispânia Romana. Antes de as 

analisarmos detidamente, acreditamos ser necessário esclarecer alguns pontos importantes de 

nossa interpretação. O primeiro é o objetivo do presente trabalho, que não consiste em 

desvendar a “realidade” dos acontecimentos, nem tecer críticas aos nossos autores baseadas em 

uma suposta falta de precisão em suas narrações, mas sim compreender a visão de mundo destes 

autores e entender como ela influencia em suas descrições. O segundo está relacionado à 

utilização da palavra “bárbaros” para designar as populações que protagonizaram o evento 

narrado. Entendemos tal termo como uma invenção do mundo Greco-romano, carregado de um 

conteúdo pejorativo, baseado em uma noção de inferioridade e que alberga diversos grupos 

provenientes do outro lado das fronteiras do império de uma maneira generalizada e 

estereotipada sem levar em consideração as especificidades de cada grupo (GEARY, 1999). 

Porém, considerando o objetivo de nosso trabalho, consideramos a utilização desta palavra 

válida uma vez que ambos os autores analisados são de origem romana e viam estes grupos, 

provenientes de regiões além das fronteiras do Império, desta maneira pejorativa e generalizante 

– isso faz parte da visão de mundo e da própria definição de identidade de nossos autores. Por 

isso acreditamos que a utilização de qualquer outro termo, mesmo parecendo mais acertado para 

definir a situação destes grupos em si, acabaria de certa maneira afastando o trabalho de seu 

objetivo inicial. 

 Cabe também um breve comentário com relação aos acontecimentos, baseado em 

estudos contemporâneos. Alanos, suevos e vândalos (hasdingos e silingos) – lembrando que 

estes nomes se tratam de categorias definidas por autores de origem romana levam a uma falsa 

impressão de identidade fixa, não levando em consideração os constantes processos de 

etnogénese vivenciados por estes grupos (GEARY, 1999) – entraram na Hispânia no ano de 409, 

devendo tal episódio ser interpretado no marco do processo de regionalização e fragmentação do 

poder imperial no ocidente característico da Antiguidade Tardia, do qual os processos de 

usurpação são um dos efeitos mais visíveis (FRIGHETTO, 2007), e pelo controle da região 

disputado pelo poder central romano, representado pelo imperador Honório, e os partidários de 

Constantino III, que tinha sido aclamado pelos soldados da Britânia em 407 e controlava já boa 

parte da Gália (SANZ, 2005). O usurpador enviou seu filho Constante, nomeado César, para 

enfrentar os partidários da família teodosiana na Hispânia acompanhado de um experiente 

general chamado Gerôncio. Após sua vitória Constante retornara à corte de seu pai deixando 
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Gerôncio como responsável pela ocupação da região, junto de uma parte de seu exército. Algum 

tempo depois, Constante retorna para a Hispânia, acompanhado do general Justo para substituir 

Gerôncio no comando das tropas assentadas na região. Neste momento Gerôncio, sentindo-se 

ameaçado, acabou levantando-se em revolta contra seu imperador e aclamou a um de seus 

dependentes – Máximo – como novo imperador, gerando uma verdadeira usurpação dentro da 

usurpação. Já no primeiro combate ele obtêm uma considerável vitória sobre as tropas de seu 

antigo imperador e acaba por capturar e executar Constante. Em uma tentativa de garantir seu 

domínio sobre a região da Hispânia enquanto ele marchava em direção a Arles – sede do poder 

de Constantino III – acabou aliando-se aos grupos de alanos, suevos e vândalos, que tinham 

penetrado nos territórios imperiais através do Reno congelado em 406 e ocupavam a região da 

Aquitânia, convidando-os a atravessar os Pirineus. Enquanto Gerôncio sitiava Arles recebeu a 

notícia de que as tropas leais ao imperador Honório marchavam em direção à cidade sob 

comando do novo magister militum do imperador legítimo, Constâncio. Suas tropas acabaram por 

desertar e Gerôncio cometeu suicídio durante um motim de seus soldados. Enquanto isso, os 

cidadãos de Arles abriram as portas da cidade ao general legitimista, entregando a Constantino 

III e seus filhos, que acabaram sendo executados. Máximo despiu-se da púrpura e fugiu para 

viver entre os bárbaros. Constâncio lograva assim estabilizar em grande medida a situação ao 

eliminar os usurpadores e reconstruir a unidade do Império, porém as províncias da Hispânia 

nunca mais voltariam a estar totalmente sob controle do poder central romano (ARCE, 2005; 

DIAZ, 2007). 

Preferimos não utilizar os termos “invasão” ou “migração” para caracterizar 

especificamente o episódio relativo a entrada destes grupos na Hispânia. A existência de um 

acordo prévio entre os grupos externos e uma das facções políticas relacionadas ao poder 

romano que disputavam o poder na região enfraquece a ideia de que os chamados bárbaros 

entraram nos territórios hispanos com um furor destruidor voltado para a aniquilação da 

“civilização” e imposição da “barbárie”, assim como a hipótese deste movimento estar 

relacionado a uma causa agrária, tratando-se de busca por alimentos para a subsistência de estes 

grupos. Neste sentido reafirmamos a relação que este acontecimento tem com o processo de 

regionalização e fragmentação do poder imperial na fração ocidental do Império Romano 

(FRIGHETTO, 2012). 

 Passemos agora as descrições do acontecimento. A primeira delas foi escrita pelo 

presbítero hispano Orósio, proveniente de Braga, capital da província da Galaecia, e faz parte de 

suas “Histórias Contra os Pagãos”, concluídas por volta do ano de 417. Este personagem tem 
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uma trajetória bastante interessante. Por volta de 414 ele deixou sua terra e viajou a Hipona, na 

África, para buscar conselho com o famoso bispo desta cidade, Agostinho, de como enfrentar o 

priscilianismo, doutrina considerada herética e que se fortalecia em sua província de origem 

(MARTINEZ CAVERO, 2002). 

Neste momento o bispo de Hipona escrevia sua famosa obra “A Cidade de Deus”, que 

tinha como um de seus objetivos principais defender o cristianismo contra as acusações de que 

sua religião era responsável pelas crises que o Império vinha sofrendo – especialmente pelo 

saque de Roma em 410 – por conta do abandono dos cultos ancestrais. Para apoiar sua obra, 

Agostinho pediu ao jovem presbítero que o visitara para criar um catálogo dos males ocorridos a 

humanidade no período anterior ao nascimento de Cristo, para desmistificar os tempos da 

República, idealizados pelos seguidores dos cultos tradicionais como a época mais feliz para os 

romanos em contrapartida aos difíceis tempos atuais, reforçando assim os argumentos do bispo 

de Hipona. Além disso, Agostinho acabou escolhendo a Orósio para outra importante missão: 

viajar a Belém, no Oriente, para encontrar-se com Jerônimo e reatar as relações entre ele e o 

bispo de Hipona, criando assim uma frente comum contra Pelágio, personagem considerado 

herético por ambos e que crescia em influência sobre a comunidade dos cristãos (MARTINEZ 

CAVERO, 2002). 

Foi provavelmente durante esta estadia no Oriente que Orósio decidiu ir além do pedido 

de Agostinho de criar um catálogo de acontecimentos e redigir uma História Universal, 

certamente sob influência de Jerônimo (ZECCHINI, 2003). Sua obra manteria o caráter original 

de desmistificação dos tempos pagãos, porém a isso foi adicionada a comparação entre estes 

tempos e os tempos cristãos, e podemos afirmar que a tese central da obra é a afirmação de que 

os tempos cristãos são mais felizes do que os tempos pagãos, já que nos primeiros reina a paz, 

relacionada diretamente ao nascimento de Cristo e sua sincronia com o principado de Augusto 

como ponto de inflexão, enquanto nos segundos somente havia guerras e desgraças em geral 

(MARTINEZ CAVERO, 1990). 

Pouco mais sabemos sobre a vida de Orósio. Ele retornou a Hipona onde terminou de 

redigir sua obra, que provavelmente não foi muito bem recebida por Agostinho que guarda total 

silêncio sobre ela em suas obras posteriores. Acredita-se que depois disso, o presbítero hispano 

tenha morrido no mar em uma tentativa frustrada de retornar a sua terra natal. 

 A descrição da entrada dos bárbaros nas províncias hispanas se inicia quando os soldados 

“honoríacos” a mando de Gerôncio abrem os passos pirenaicos e juntam-se aos bárbaros que os 
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atravessam, e logo Orósio cita as ações de rapina perpetradas pelos incursores caracterizando-as 

como sangrentas e cruéis (Hist. 7, 40, 10: haciendo de vez en cuando importantes y sangrientas 

correrías, permanecen como dueños (...) una vez que hicieran crueles tallas de bienes y personas). 

Porém, este não é o ponto em que o presbítero hispano focaliza sua interpretação dos 

acontecimentos. De maneira que a princípio pode parecer um tanto surpreendente se 

considerarmos que o autor é um hispano narrando a ruína de sua própria terra natal, Orósio 

minimiza o impacto do ingresso dos bárbaros na Hispania ao longo do capítulo 7.41, utilizando-

se de três tipos de argumentos. 

 O primeiro argumento utilizado é que os hispanos já estavam acostumados com este tipo 

de situação, pois haviam sofrido situações parecidas durante os dois séculos que duraram a 

conquista romana da Península – durante os séculos II e I a.C. – e durante a suposta invasão de 

germanos ocorrida durante o reinado de Galieno, no conturbado século III (Hist. 7, 41, 2: en 

verdad que no se trata de nada nuevo, ya que (...) los hispanos han sufrido de manos de los 

bárbaros lo que sufrieron durante doscientos años en manos de los romanos, y lo que 

aguantaron incluso, en la época del emperador Galieno, durante casi doce años una invasión de 

los germanos) 

 O segundo argumento é de caráter apologético-cristão, considerando a entrada dos 

bárbaros nos territórios imperiais como um castigo justo contra a humanidade pecadora, 

especialmente direcionado àqueles que ainda não se converteram ao cristianismo, já que os 

cristãos conheciam a si mesmos e seus pecados e por isso seriam capazes de entender – e até 

achar pequeno – o castigo recebido (Hist. 7, 41, 3: ¿quien que se conozca a si mismo, sus actos y 

sus pensamientos y tema a Dios no confesará que los sufrimientos que recibe son justos, incluso 

pequeños?); enquanto aqueles considerados “pagãos” pelo autor não seriam capazes agüentar a 

punição recebida por acreditar que ela era injusta (Hist. 7, 41, 3: Y si no se conoce a si mismo y 

no teme a Dios, ¿como puede aguantar esos castigos (...) que para el no son justos?) , e por não 

acreditarem nas palavras do evangelho seriam considerados rebeldes e por isso destruídos pela 

ira divina (Hist 7, 41, 6: Pero los que, como rebeldes, no creyeron en el  evangelio (...) fueron 

alcanzados y aplastados justamente por esta ira). 

 O terceiro argumento está relacionado com as próprias ações levadas a cabo pelos 

bárbaros. Orósio atesta a existência de grupos que poderiam servir como mercenários, ajudantes 

e protetores, escoltando todos aqueles que desejavam deixar a região, oferecendo-se 

voluntariamente a este serviço cobrando apenas uma pequena taxa ao invés de matar os cidadãos 
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e permanecer com todos os bens deles (Hist. 7, 41, 4-5: Todo aquel que quisiera huir y marcharse 

de Hispana, pudiese servirse de los propios bárbaros como mercenarios ayudantes y defensores 

Los propios bárbaros se ofrecían entonces voluntariamente para ello). Além disso, depois de 

algum tempo de agitação os próprios bárbaros teriam decidido baixar suas armas, dedicar-se a 

agricultura e respeitar os romanos como amigos e aliados (Hist, 7, 41, 7: Inmediatamente despues 

de estos hechos, los bárbaros, despreciando las armas, se dedicaron a la agricultura y respetan a 

los romanos como aliados y amigos), chegando um ponto que muitos cidadãos preferiram viver 

em meio aos bárbaros com pobreza do que ter que agüentar as pesadas tributações exigidas pelos 

oficiais a serviço do Império (Hist, 7, 41, 7: hay algunos ciudadanos romanos que prefieren 

soportar libertad con pobreza entre los bárbaros que preocupación por tributos entre los 

romanos). Seriam estes “bárbaros” tão bárbaros assim? 

 Esta atitude de Orósio deixa de nos parecer tão surpreendente quando lembramos o 

objetivo principal de sua obra, já citado, que era demonstrar que os tempos em que ele vivia – os 

tempos cristãos – eram mais felizes que os tempos anteriores ao nascimento de cristo (Hist. 1, 

prol, 14: He comprobado que los tiempos pasados no solo fueron tan opresores como estos 

actuales, sino que aquellos fueron tanto más atrozmente desgraciados cuanto más alejados 

estaban de la medicina de la auténtica religión), além de sua intenção de legitimar os imperadores 

da dinastia teodosiana criando uma imagem positivamente idealizada deles e de seus períodos de 

governo, caracterizando-os como o ideal de imperador cristão (MARTINEZ, 2011). A isto ainda 

se soma o fato de que Orósio escreveu sua obra em um período que a situação do Império 

parecia tender a uma estabilização, após as inúmeras vitórias alcançadas por Constâncio – 

principal general do imperador Honório – contra vários usurpadores e o pacto fechado por ele 

com os godos comandados por Vália – selado com a devolução de Gala Placídia, irmã do 

imperador que havia sido capturada em 410 – para uma tentativa de reconquista da Hispânia. A 

situação já não parecia tão calamitosa quanto já tinha estado. Já a obra de Idácio não reflete este 

otimismo. 

 Idácio escreveu sua Crônica por volta do ano de 469 – ano nos quais são narrados os 

últimos acontecimentos nela presentes – estando ele já em idade avançada. As poucas 

informações que sabemos acerca de sua vida, são retiradas de sua própria obra. Acredita-se que 

ele tenha nascido por volta do ano de 395, na cidade de Lemica, e que ainda muito jovem, por 

volta de 407, viajou ao oriente onde se encontrou com alguns ilustres cristãos de seu tempo, 

especialmente Jerônimo. Por volta do ano de 416 deve ter iniciado sua carreira eclesiástica, e 

sabemos que no ano de 430 já havia sido nomeado como bispo da cidade de Chaves. Sua obra 
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não demonstra uma intencionalidade tão explícita como no caso das Histórias de Orósio, apesar 

de ser bastante clara sua intenção de defender o cristianismo niceno frente as heresias, em 

especial o priscilianismo, e a romanidade frente a barbárie. Idácio escreve sua Crônica como uma 

continuação da crônica de Eusébio de Cesaréia, traduzida do grego ao latim e expandida por 

Jerônimo (CAMPOS, 1984). 

 Referindo-se diretamente à entrada dos bárbaros na Hispânia, o bispo de Chaves localiza 

este acontecimento em sua entrada relativa ao XV ano de reinado de Honório, precisamente no 

ano de 409, numa terça-feira, podendo ser ela o dia 28 de setembro ou 12 de outubro. Na 

entrada relativa ao ano seguinte, Idácio faz sua descrição dos efeitos da presença dos bárbaros na 

Península Ibérica, criando uma verdadeira paisagem apocalíptica desta situação. Citamos o trecho 

na íntegra: 

Los Bárbaros que habían entrado en las Españas, devastan 

y asesinan en calidad de enemigos. La peste por su parte 

cumple no menos activamente su papel devastador. 

Con el desenfreno devastador de los Bárbaros por las 

Españas y mientras se enseñan a la vez el mal de la peste, 

el tiránico recaudador y va arrebatando las riquezas y 

bienes guardados en las ciudades, y los soldados las agotan; 

se extiende hambre cruel, hasta el extremo de que los 

hombres comen carne humana obligados por el hambre, 

incluso madres comen los cuerpos de sus hijos muertos o 

cocidos por elas. Las bestias acostumbradas a los cadáveres 

de los muertos por la espada, el hambre o la peste, acaban 

com los hombres más fuertes, y cebadas com sus carnes se 

lanzan a la destrucción de la raza humana. Y Así como las 

cuatro plagas, de la espada, del hambre, de la peste, de las 

fieras, que se enseñan por todo el orbe, se cimplen las 

predicciones anunciadas por el Señor por médio de sus 

profetas (Hyd. Chron. 220-224). 

Como podemos perceber, os incursores são qualificados como inimigos dotados de uma 

capacidade desenfreada de destruição e assassinato dos cidadãos romanos da região. Ao lado do 

bárbaro propriamente dito, são colocados outros fatores que compõe este quadro: o arrecadador 

de impostos que esgota os recursos das cidades para sustentar os soldados – a utilização do 

termo “tirânico” pode não estar relacionado a forma que os impostos são cobrados, mas talvez 

ao imperador que eles podem estar relacionados, entendidos como usurpadores, Constantino III 
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ou Máximo, até porque como sabemos já não havia uma guarnição efetiva de soldados leais ao 

poder central romano assentada na Hispânia – a peste que também é caracterizada como 

devastadora, a fome em níveis tão assustadores que leva a mães cozinharem seus próprios filhos, 

e finalmente as bestas selvagens que antes atacavam somente aqueles que já estavam debilitados, 

mas neste momento atacam até os mais fortes entre os homens. Percebe-se claramente um 

exagero por parte do autor em vários pontos de sua descrição, porém devemos entender tais 

exageros como uma parte do entendimento, e também como conseqüência, da entrada dos 

bárbaros na Hispânia. A mudança de atitude dos bárbaros, que aparece na entrada referente ao 

ano XVII do reinado de Honório, passando da belicosidade ao estabelecimento da paz e seu 

assentamento nas províncias hispânicas, na Crônica de Idácio, tem pouca relação com a natureza 

ou mesmo com a iniciativa destes povos, mas está relacionado com um momento de 

misericórdia divina (Hyd. Chron. 241-246: (..) los bárbaros se mueven por la misericordia del 

Señor a establecer la paz). 

 No momento que escreve Idácio, a província na qual ele vive – a Galaecia – encontra-se 

em uma situação bastante delicada, estando ocupada pelos suevos que, segundo o próprio 

cronista, não respeitam os pactos firmados com a aristocracia local e geram disputas com a 

população hispano-romana pelo controle da região. A falta de capacidade do poder central 

romano em intervir nesta situação somente aumenta a visão pessimista de Idácio. A associação 

da entrada dos bárbaros na Hispânia com as quatro pragas citadas na Bíblia: a espada, associada 

aos bárbaros e aos soldados, a fome, a peste e as feras  é uma referência direta ao Apocalipse de 

São João (Apoc 6, 8: “Olhei, e vi um cavalo desbotado, e aquele que o montava chamava-se 

‘Morte’, e seguia-o o Averno. Ao seu poder foi entregue a quarta parte da terra, para fazer 

matança pela espada, pela fome, pela peste e por meio das mordidas de animais selvagens”), 

estão relacionadas ao quarto cavaleiro do Apocalipse, a Morte, demonstram – pelo menos 

retoricamente – a crença de Idácio em que o mundo está chegando a seu fim, sendo que a ação 

dos chamados bárbaros é bastante significativa para que isto se concretize, uma vez que o 

processo descrito no Apocalipse já está em curso. 

 O que faz dois autores provenientes da mesma região, a Galaecia, seguidores da mesma 

religião, o cristianismo niceno, terem interpretações tão distintas de um mesmo acontecimento 

que ambos, em certo grau, provavelmente presenciaram? Curiosamente, tendemos a afirmar que 

foi inclusive a interpretação de um mesmo pensamento, porém lido à luz de contextos políticos 

distintos, que desencadeou esta interpretação. Sabemos que alguns meses antes da conclusão da 

redação de sua obra, Orósio esteve junto a Jerônimo em Belém, e acreditamos que foi 
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influenciado por ele. No prefácio à tradução da Crônica de Eusébio, Jerônimo explicita a 

necessidade de escrita de uma obra histórica mais ampla que cubra seu tempo presente (Hyer. 

Chron, I, Pref, 3: Content to end here, I have reserved the remaining period, that of Gratianus 

and Theodosius, for a wider historical survey) – tarefa nunca levada a cabo por ele. Acreditamos 

que desta maneira Jerônimo tenha transferido sua responsabilidade à Orósio, influenciando-o a 

criar uma verdadeira História ao invés de um catálogo de acontecimentos, conforme havia sido 

pedido por Agostinho (Hist. I, Pref, 1: He obedecido tus mandatos, bienaventurado Padre 

Agustín (...); 10: me ordenaste, pues, que de todos los registros de anales que puedan tenerse en 

el momento presente, expusiera, en capítulos sistemáticos y breves de un libro, todo lo que 

encontrase) . Sabemos também que Idácio esteve na presença de Jerônimo, e que, apesar de ser 

provavelmente demasiado jovem para que tenha discutido alguma questão profunda com o 

presbítero de Belém, tal fato o deve ter incentivado a conhecer sua obra, já que Idácio se coloca 

como um continuador da crônica traduzida por Jerônimo. Acreditamos que o fio condutor 

que liga as duas interpretações é a noção de a Teoria dos Quatro Reinos Universais, defendida 

pelo presbítero de Belém. 

A ideia de transmissão de um poder universal entre um reino e outro aparece pela 

primeira vez na historiografia grega, mais precisamente na obra de Heródoto. Após as conquistas 

de Alexandre, durante o período helenístico, acaba ocorrendo uma interação cultural entre os 

gregos sucessores deste rei que se tornaram as elites de várias regiões do Oriente com os judeus 

que viviam na Palestina, que acabaram incorporando e reinterpretando esta ideia adicionando a 

ela um caráter profético, sendo esta interpretação plasmada no livro de Daniel, presente no 

Antigo Testamento da Bíblia, escrito provavelmente entre os séculos III e II a.C. 

(MOMIGLIANO, 1992). Deste texto partiram várias interpretações cristãs desta teoria como 

vemos em Minucio Felix e em Lactâncio no século III, até a interpretação de Jerônimo que se 

tornaria canônica no início do século V, em seu Comentário sobre o Livro de Daniel 

(SANCHEZ SALOR, 1986). Neste texto, o presbítero de Belém coloca a sucessão do poder 

universal começando com a Babilônia, passando para a Pérsia, seguida da Macedônia e 

finalmente Roma, que seria o último dos Impérios e por isso deveria sobreviver até o final dos 

tempos (ZECCHINI, 2003: 319). Orósio aplica diretamente esta noção herdada de Jerônimo, 

fazendo apenas algumas adaptações – adicionando pontos cardeais aos impérios e substituindo a 

Pérsia por Cartago – sendo esta a principal estrutura sobre a qual sua obra está desenvolvida. 

Idácio não aplica esta ideia de maneira tão direta, o que seria inviável por conta do lapso 

cronológico tratado pelo bispo de Chaves, que compreendia um período demasiado pequeno 
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para que ela fosse aplicada em sua totalidade – mas isso não impede que ela exerça uma grande 

influência na interpretação que seu autor faz do desenvolvimento dos acontecimentos narrados 

em sua obra e de seu presente. 

 Desta maneira, podemos concluir então que a aplicação do pensamento de Jerônimo é 

fundamental para entendermos as interpretações de Orósio e de Idácio sobre seus presentes, 

especialmente em relação à crise narrada por ambos: a entrada dos bárbaros em território 

hispano, e em última instancia a sobrevivência do Império Romano. O presbítero oriundo de 

Braga acreditava que ainda não estava chegando o fim do Império Romano. A tendência 

apresentada é que crises que estavam sendo sofridas seriam superadas, considerando que o 

Império ainda deveria ter uma larga sobrevida – a partir do raciocínio de Jerônimo – para 

sobreviver até o fim dos tempos, os qual não há nenhuma referência de sua aproximação. Já 

Idácio acreditava o contrário. Para ele o Império já não tinha mais forças para combater seus 

inimigos, que já ocupavam boa parte de seu território, e estava passava por um período de 

fragilidade do qual provavelmente nunca se recuperaria, ou seja, era apenas uma questão de 

pouco tempo para que o Império – que já estava desmoronando – fosse destruído. Aplicando o 

pensamento de Jerônimo então, para o Bispo de Chaves, o juízo final se aproximava junto com o 

desmembramento do Império Romano. 
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