
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

 
 
 
 
 
 

TATIANA MACHADO BOULHOSA 
 
 
 
 
 
 

ENTRE DOIS MUNDOS 
 

OS MONASTÉRIOS IRLANDESES COMO ESPAÇOS DE LIMINARIDADE HISTÓRICA E O 

PAPEL DOS SANTOS NESSES ESPAÇOS-TEMPO DE TRANSIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
 

2014 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

 
 
 
 
 

TATIANA MACHADO BOULHOSA 
 
 
 
 
 

ENTRE DOIS MUNDOS 
 

OS MONASTÉRIOS IRLANDESES COMO ESPAÇOS DE LIMINARIDADE HISTÓRICA E O 

PAPEL DOS SANTOS NESSES ESPAÇOS-TEMPO DE TRANSIÇÃO 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Banca Examinadora 
como exigência parcial para obtenção do 
título de DOUTOR em Ciências da Religião 
pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), sob orientação do 
Prof. Dr. Silas Guerriero 

 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
 

2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este e todos os meus futuros 
trabalhos ao meu avô, Dr. Reynaldo 
Augusto Machado, por quem me esforço 
para ser sempre minha melhor versão. 



AGRADECIMENTOS 
 

Escrever os agradecimentos é sempre uma tarefa gratificante e desesperadora. 

Gratificante porque permite dar crédito onde ele é devido; desesperadora porque sempre 

se corre o risco de deixar de fora alguém que tenha sido uma peça importante para essa 

jornada. Além disso, depois de tantas páginas imersa no distanciamento acadêmico, usar 

da primeira pessoa pode ser um desafio. Espero estar à sua altura. 

Gostaria de agradecer à CAPES, por ter acreditado, apoiado e subsidiado esse 

projeto. Da mesma forma, meus mais sinceros agradecimentos ao meu orientador, Prof. 

Dr. Silas Guerriero, pela inenarrável paciência e inesgotável atenção para comigo nesses 

cinco anos repletos de altos e baixos. Foi uma honra ter sido sua orientada... 

Aos professores que compõe a banca, pela disposição e dedicação: Prof. Dra. 

Ana Paula Tavares Magalhães Tacconi, Prof. Dr. Elton Nunes, Prof. Dr. Afonso Maria 

Ligório, Prof. Dr. Fernando Torres Londoño, Prof. Dr. Frank Usarski e à também amiga 

Profa. Dra. Clarissa de Franco. 

À minha mãe, Lúcia de Castro Machado Boulhosa, mestra em todos os sentidos 

da palavra, cujo incentivo cotidiano não pode ser traduzido em palavras, e ao meu pai, 

Dr. Claudio Joaquim Leite Boulhosa, força silenciosa por trás de todas as minhas 

grandes decisões, nem o maior dos agradecimentos seria suficiente. É um enorme 

orgulho poder passar mais essa etapa da minha vida com vocês. 

À minha irmã, Dra. Talita Machado Boulhosa, que cumpre a árdua tarefa de ser 

minha irmã com maestria. Ao meu cunhado, Dr. Cyro de Campos Aranha Pereira, pelas 

demonstrações de confiança. À minha sobrinha, Letícia Boulhosa Aranha Pereira, por 

não compreender em nenhum momento a importância desse trabalho, mas por facilitar o 

processo com sorrisos, carinhos e distrações indispensáveis. 

Ao meu avô, Dr. Reynaldo Augusto Machado, por existir. À minha tia, madrinha 

e amiga, Dra. Nilze de Castro Machado. São tantas as contribuições, as trocas e o 

carinho que nem mesmo outro agradecimento seria suficiente para agradecer tanto 

quanto deveria. 

Agradeço também aos meus outros familiares, por mais uma vez, de um jeito ou 

de outro, terem sabido quando me incentivar. Aos meus tios Dr. Antonio Machado 

Netto e Valquíria de Souza Porto; Dr. Reynaldo Augusto Machado Jr. E Suzana Doce 

Machado; André Gomes de Castro Neto; Edson Bueno Black e Vera Lúcia Boulhosa 

Black; Itiso Ynone e Maria Helena Boulhosa Ynone, meu sincero “obrigada”. Aos meus 



primos, Luiz Fernando Botter e Patrícia Boulhosa Black; Alberto, Ana Carolina e 

Manuela Mello; Leandro e Ana Cláudia Gouveia; Gabriela Gentile Machado; Amanda 

Doce Machado; Catarina Doce Machado; Victória Gomes de Castro; Helena Gomes de 

Castro e Rafael Porto Machado. À minha avó, D. Neuracy Leite Boulhosa, pela 

inspiração constante. 

Agradeço às famílias Carneiro Ravagnani, Piovezzani e Sales Carneiro, por 

tudo: conversas, cafés, incentivos e abraços. À amiga Bianca Zanirato Voloshyn pelos 

anos ao meu lado e pela certeza de que tudo daria certo no final. À toda família do 

Colégio Anglo-Brasileiro, minha segunda casa já há algum tempo, por todo carinho e 

por toda a confiança. Aos amigos Marcelo Maraccini Rabechini e Felipe Justini por 

nunca me levarem a sério e sempre exigirem a rapidez do meu raciocínio. Ao amigo 

Gustavo Soel, pela inusitada ajuda com os textos e por tornar a atividade de lecionar um 

delicioso desafio. 

Agradeço também ao meu trio de apoio. À Ana Cristina C. Ravagnani por 

acreditar mesmo quando eu duvidei. À Maria Clara Sales Carneiro Sampaio, com quem 

a vida vale a pena, em qualquer circunstância. À Cátia Boulhosa Black, minha prima 

por destino, minha amiga por opção, obrigada simplesmente por tudo. 

Por fim, agradeço à minha avó D. Maria de Lourdes de Castro Machado. Sinto 

sua falta todos os dias. A saudades não diminui. Te amo. 



RESUMO 
 
Os séculos V, VI e VII são conhecidos, dentro da história dos países de língua celta 
como a “Era dos Santos”. Durante esses cerca de trezentos anos, o Cristianismo deixou 
de ser uma religião relativamente desconhecida e se tornou a principal forma de 
adoração na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra e em Gales. Primeiro vieram os 
missionários do continente e então os monges e os monastérios nas ilhas. Depois, foi a 
vez dos missionários das ilhas e dos monastérios no continente. Quando esses 
missionários chegaram, levaram consigo o Evangelho como ele era pregado em Roma; 
quando eles partiram, eles pregavam, viviam e criam como os celtas. Por um tempo, 
parecia que haveria duas Igrejas. Então o mundo mudou: a Idade Média chegou e os 
celtas foram romanizados. Contudo, alguma coisa do que eles pregavam, viviam e 
criam, sobreviveu – modificado, adaptado e pronto para enfrentar quaisquer desafios 
que o novo mundo lhe impusesse. É por isso que essa tese pretende mostrar como os 
celtas viviam antes do Cristianismo, como eles foram convertidos, como eles 
compreenderam a religião e o que aconteceu depois disso. Para tanto, o texto se articula 
ao redor da imagem de alguns dos mais importantes fundadores de monastérios; homens 
que depois viriam a ser santos: Patricius, Columba e Columbanus. Além disso, o 
principal objeto desse trabalho é mostrar que, durante a baliza cronológica em questão, 
os monastérios celtas funcionaram não apenas como expressões de fé ou de religião 
enquanto instituição, mas também como o espaço geográfico da liminaridade histórica, 
a própria essência da transição espaço-tempo. 
 
Palavras-chave: Monasticismo celta; Cristianismo Celta; Monasticismo; Alta Idade 
Média; liminaridade histórica 
 



ABSTRACT 
 
The fourth, fifth and sixth centuries are known, in the History of the Celtic-speaking 
countries as the “Age of Saints”. Throughout these three hundred years or so, 
Christianity went from a relatively unknown religion to the main form of adoration in 
Ireland, Scotland, England and Wales. First, there were missionaries from the continent, 
and then there were monks and monasteries in the islands. Later, there were 
missionaries from the islands and monasteries in the continent. When these missionaries 
arrived, they brought with them the Gospel as it was preached and lived in Rome; when 
they departed, they were preaching like the Celts, living like the Celts and believing like 
the Celts. For a while, it seemed like there would be two Churches. Then the world 
changed: the Middle Ages arrived and the Celts were Romanized. However, some of 
what they preached, lived and believed came thru, modified, adapted and ready to face 
whatever challenges this new world might impose them. That is the reason why this 
dissertation aims at showing how was it that Celtic-speaking people lived before 
Christianity, how were them converted, how did they comprehend Christianity and what 
happened after that. In order to do that, the text articulates itself around the image of 
some of the most important founders of monasteries, men who later became saints: 
Patricius, Columba and Columbanus. Moreover, its main goal is to show that, during the 
time frame in question, Celtic monasteries functioned not only as an expression of faith 
or religion as an institution but also a geographical space of historical liminarity; the 
very essence of time-space transition. 
 
Key words: Celtic Monasticism; Celtic Christianity; Monasticism; Early Medieval 
Age; historical liminarity 
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INTRODUÇÃO 
 

Devo confessar a verdade? Eu a escolhi por conta de sua beleza duradoura. A 
Igreja Celta da Era dos Santos, como se vê em sua maneira gentil de viver, seus 
assentamentos monásticos austeros e seus retiros insulares, na personalidade de 
seus santos e na tradição de sua poesia expressa o ideal cristão com uma 
santidade e uma doçura que jamais foram superadas (CHADWICK, 1960: 2. 
Tradução nossa)1. 

 
O objeto de estudo da presente tese é a construção comparativa do espaço dos 

monastérios fundados por monges irlandeses entre os séculos VII e IX, dadas as 

especificidades do cristianismo por eles representado. Escolheu-se pensar em 

monastérios fundados por três santos diferentes – Patricius, Columba e Columbanus – 

em três espaços geográficos diferentes – Irlanda, Escócia e Gália. A organização do 

texto que se segue, responde a basicamente, seis questões diferentes: onde, quando e 

como surge o movimento de monastérios celtas?; quais são suas especificidades?; onde, 

quando e como ele chega ao fim?; como se organizavam esses monastérios?; em que 

medidas eles se configuravam como um espaço distinto do tempo passado e do tempo 

futuro?; como um movimento religioso se constitui e como traz em si elementos novos 

e tradicionais, criando uma terceira realidade reconhecível por todos? 

Esperamos que a resposta a essas questões possam mostrar como um objeto de 

análise – o movimento de monastérios durante a Alta Idade Média e, particularmente, 

sua vertente irlandesa –se compõe entre dois momentos históricos, trazendo consigo 

características de seu contexto histórico e geográfico que molda e acomoda à nova 

realidade, sem, entretanto, perder características próprias. Em nosso caso específico, 

pretende-se mostrar como os monastérios irlandeses, centros de conversão ao 

cristianismo, funcionaram também como espaços de manutenção de outra identidade, 

latente, anterior e posterior; configurando-se, portanto, como verdadeiras liminaridades 

históricas, incorporadas na figura dos santos, elos entre o antes e o depois. Para tanto, 

contudo, inicialmente, faz-se necessário estabelecer sobre qual substrato teórico e 

metodológico se pretende construir. Assim, iniciamos o caminho discutindo questões 

ligadas aos termos utilizados; às escolhas, às fontes e às teorias. 

 

                                                 
1 “Shall I confess the truth? I have chosen it because of its lasting beauty. The Celtic Church of the Age of 
the Saints, as we see it in their gentle way of life, their austere monastic settlements and their island 
retreats, the personalities of their saints, and the traditions of their poetry, expresses the Christian ideal 
with a sanctity and a sweetness which have never been surpassed”. 
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Uma questão de termos 
 

No decorrer do texto, discutir-se-á especificidades de um movimento histórico, 

ora denominado como “cristianismo celta”; ora como “monasticismo celta”. Contudo, o 

uso desses termos não é gratuito e nem deve ser tomado sem algum tipo de discussão. 

Dois aspectos ligados à terminologia saltam aos olhos e precisam ser discutidos. O 

primeiro diz respeito ao uso da palavra “celta” enquanto substantivo; o segundo, sobre 

as implicações de tomá-la enquanto adjetivo aos termos “cristianismo” e 

“monasticismo”. 

A palavra “celta”, enquanto substantivo, evoca uma série de imagens. Em 

verdade, a questão é complexa e existem diversos estudos dedicados exclusivamente a 

ela. Nesse sentido, não se trata, aqui, de aprofundá-la ou buscar, de uma forma ou de 

outra, contribuir para o debate. Ao contrário, trata-se apenas de deixar claro que se está 

ciente das múltiplas camadas envolvidas na definição e dos desdobramentos que ela 

acarreta e de se posicionar em relação ao desenvolvimento do resto da pesquisa. 

De forma geral, pode-se dizer que existem três linhas de compreensão do termo. 

A primeira linha de compreensão do termo “celta” imbrica-se no próprio surgimento de 

uma disciplina que lida especificamente com os Estudos Celtas (Celtic Studies); ligado, 

na Europa, ao desenvolvimento acadêmico mais geral do século XIX e seu ímpeto 

positivista. Trata-se de um momento em que disciplinas se tornavam independentes e 

consolidavam seus objetos e metodologias como próprias. Nesse sentido, ela dialoga 

com as Ciências da Religião. Muitas das reflexões acerca do surgimento das Ciências da 

Religião como uma área acadêmica contidas na Introdução de Compêndio de Ciência da 

Religião, organizado por Frank Usarski e João Décio Passos (2013) cabem 

perfeitamente à história da emancipação dos Estudos Celtas da História Comparada, da 

Filologia e da Filosofia e podem, nesse sentido, ser utilizadas para entender parte do 

problema envolvido na caracterização do termo “celta”. Contudo, as peculiaridades 

políticas envolvidas na consolidação dos Estudos Celtas, contribuíram não apenas para 

separar as duas áreas (Ciências da Religião e Estudos Celtas), mas também para a 

justificativa da não filiação desse trabalho aos Estudos Celtas e / ou a essa linha 

compreensiva da terminologia. 

Em outras palavras: a primeira linha de compreensão está ligada à ideia de 

“celta” como um termo que distingue uma identidade nacional não apenas específica 

como também profundamente relacionada à resistência ao domínio Anglo-Saxão. Essa 
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tendência se torna especialmente clara, quando se têm em mente o que o século XIX 

significou para os movimentos de independência da Irlanda. 

Os aspectos ligados ao processo de independência, não estão diretamente ligados 

à questão do chamado cristianismo celta, que à época da dominação inglesa, já chegara 

ao fim enquanto experiência. Contudo, como veremos, assim como o termo “celta” 

substantivo é utilizado em mais de uma instância, também sua adjetivação em 

“cristianismo celta” tem interpretações múltiplas, diretamente ligadas, de uma forma ou 

de outra, à essa questão. Nesse sentido, cabe aqui apresentar, ainda que de forma 

extremamente resumida, o processo que levou ao chamado “Renascimento Celta”; essa 

leitura política do termo que a todo instante se coloca para o pesquisador que pretende 

se dedicar a qualquer um dos aspectos do tema; mesmo que já se tenha afirmado 

anteriormente que não se trata, nesse caso específico, de uma excursão filiada a essa 

linha interpretativa. 

De fato, o domínio inglês sobre a Irlanda começara no século XII, com a taxação 

dos Normandos que lá se estabeleceram. Estreitou-se no século XIV com a tomada de 

uma série de medidas que previam certo grau de separação entre seus súditos e a 

população celta2 e se efetivou no século XV quando Henrique VIII, ultrapassou a esfera 

econômica da vassalagem e adentrou o campo político, com um representante da Coroa, 

apontado por ele, administrando efetivamente a sociedade irlandesa. Cabe lembrar que o 

reinado de Henrique VIII marcou também outro afastamento entre irlandeses e ingleses, 

desta vez, de cunho religioso. Embora a Inglaterra e parte considerável da Escócia tenha 

se tornado protestante; a Irlanda permaneceu majoritariamente católica. 

Inicialmente, contudo, essa diferença em nomenclaturas cristãs, pareceu não ter 

efeitos imediatos. Porém, quando Oliver Cromwell3 derrubou a monarquia e instalou a 

                                                 
2 Essas medidas, conhecidas como Estatutos de Killkenny (Ó HEIÍHIR, 2000), levaram à gradual 
prevalência da cultura normanda sobre a gaélica. Pelas novas diretrizes, os colonizadores estavam 
proibidos de usarem a língua nativa, nomes, roupas, leis ou praticarem esportes irlandeses. Por outro lado, 
aqueles nacionais que não viam com bons olhos essa influência inglesa, passaram a tomar esses 
marcadores como seus, e as identificações, sempre pela oposição e negação, encontraram, pela primeira 
vez, solo fértil no qual poderiam se desenvolver. 
3 Oliver Cromwell (1599 – 1658) foi uma das mais importantes figuras da política inglesa do século 
XVII. Participou ativamente das campanhas militares e como membro do Parlamento durante a Guerra 
Civil Inglesa; aquela que se iniciou em 1642 e opôs os partidários do rei Carlos I da Inglaterra e o próprio 
Parlamento. Em 1648, o rei foi preso, mas escapou da prisão No Parlamento, propôs-se a deposição e a 
execução de Carlos I. Embora Cromwell tenha sido originalmente contrário, no fim tornou-se um dos 59 
signatários do julgamento e condenação do rei, que foi decapitado em janeiro de 1649, colocando fim à 
Guerra Civil. Um parlamento temporário foi estabelecido nos anos seguintes. Cromwell continuava a ser 
uma figura de liderança importante e em 1653, com o exército a ele subjugado, pôs fim à Monarquia 
Inglesa e inaugurou o período republicano, chamado de Protetorado, do qual era líder, o Lord Protector. 
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república puritana (1653 - 1649), as diferentes compreensões religiosas passariam a 

exercer um papel de destaque na história irlandesa. Cromwell deu início a um novo 

processo de colonização conhecido como “plantação”: alguns escoceses, 

majoritariamente presbiterianos, foram “plantados” em território irlandês, em terras 

tomadas dos nativos. Não demorou muito para que a situação gerada por esse 

movimento levasse, ainda no século XVII, à primeira revolta dos irlandeses contra o 

governo inglês, que terminou em massacre das forças rebeldes. Nessa mesma época o 

parlamento irlandês, composto apenas por protestantes, votou uma série de novas leis 

conhecidas como Penal Acts, que asseguravam aos católicos pouca ou até nenhuma 

proteção legal, acirrando a rixa religiosa e lhe dando contornos cada vez mais políticos 

(FOSTER, 1999). 

Não é de se admirar que a população tenha, de forma geral, visto com bons olhos 

o soprar do vento da História: a República não sobreviveu à morte de Cromwell. Além 

disso, quando a monarquia foi restaurada, ascendeu ao trono Jaime II, católico. 

Controverso, este rei enfrentou grande oposição na Inglaterra por certo tempo. 

Finalmente, a oposição tornou-se guerra aberta e Guilherme de Orange, protestante, 

pretendeu tirar-lhe a coroa. Desesperado, Jaime II refugiou-se na Irlanda. Guilherme e 

suas tropas o seguiram e seus homens enfrentaram as tropas reais às margens do Rio 

Boyne, (localizado na região nordeste da atual República da Irlanda) de onde saíram 

vencedores. 

Mais uma vez, os católicos sentiram pesar sobre si as Penal Acts, cuja resistência 

contribuiu para o surgimento, um século depois, em 1798, de mais uma revolta popular 

armada, o prelúdio de uma série de conflitos que marcariam o século XIX, com os 

irlandeses focados em três grandes objetivos: emancipação católica (direitos iguais aos 

dos protestantes em todos os aspectos); o Home Rule (restabelecimento de um 

parlamento para a Irlanda); e a posse de terras pelas pessoas que trabalhavam nela. 

Além desses conflitos, o século XIX viu também a chamada “grande fome da batata” 

(FOSTER, 1999: 32). A batata, principal alimento dos irlandeses - e dos operários 

ingleses - era cultivada em pequenas áreas. Quando a colheita falhou repetidamente, os 

estragos foram enormes. O saldo da fome: uma ilha cuja população foi reduzida de oito 

                                                                                                                                               
Permaneceu no poder até o ano de 1659, quando faleceu. Em janeiro de 1661, com a Monarquia 
restaurada, o corpo de Cromwell foi desenterrado, exumado, enforcado e decapitado. 
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para seis milhões e seiscentos mil habitantes4, pela fome, doença ou emigração para 

Britânia5 ou América. 

Às agitações políticas, econômicas e sociais, juntaram-se, nos últimos anos desse 

conturbado século, agitações acadêmicas que se convencionaram chamar de 

“Renascimento Celta”. Fundou-se também a Gaelic Athletic Association (GAA) com o 

objetivo de promover o hurling e o futebol gaélico, dois esportes típicos da Irlanda, e 

que haviam sido postos por algum tempo na ilegalidade6. Surgiu também a Gaelic 

League para promover a língua gaélica que havia sido igualmente proscrita. 

Diferentemente do que aconteceu com a GAA, a liga se tornou um instrumento político, 

manipulado pelo argumento religioso, na medida em que protestantes eram excluídos de 

seus quadros em ampla escala. A Liga tornou o gaélico matéria obrigatória para o 

exame de ingresso na Universidade Nacional da Irlanda, onde foram oferecidos os 

primeiros cursos de Estudos Celtas e participou da fundação do Irish National Theatre, 

o teatro nacional irlandês, em Dublin, onde se apresentavam apenas peças irlandesas. 

Todos os autores eram católicos. 

Nesse sentido, parece claro que a chave de leitura do termo “celta” associada a 

esse movimento não seja adequada para essa pesquisa. Também é importante lembrar 

que embora a independência da Irlanda tenha se concretizado nas primeiras décadas do 

século XX, isso não significou, imediatamente, um retrocesso nos esforços de 

“celticização” de sua cultura; ao contrário, o que se viu, especialmente na academia, até 

a década de 1980, foi uma série de esforços em direção à consolidação dessa visão e, a 

partir de então, uma grande proposta de revisão; tarefa hercúlea que ainda não parece ter 

sido completamente concretizada nem pelos estudiosos dos Estudos Celtas, nem por 

aqueles que, assim como a autora desse texto, apropriam-se do termo, adjetivado, em 

outras áreas do conhecimento. 

                                                 
4 Em 1911 a população tinha decaído para cerca de quatro milhões e quatrocentos mil habitantes e a 
imigração tinha criado uma nova Irlanda na Britânia e na América (Townshend, 1999). 
5 Sobre o termo Britânia, note-se que ele será utilizado durante todo esse trabalho para designar a ilha em 
que hoje estão os países da Escócia, da Inglaterra e de Gales. Ele é a tradução direta de termo Britain que 
aprece com frequência na literatura utilizada. O termo “Grã-Bretanha” aparece aqui com sua conotação 
contemporânea, referência geográfica ao Reino Unido, ou seja, incorporando as ilhas da Irlanda e da 
Britânia. Aos habitantes da ilha, os britons, escolhemos chamar de britânicos, arriscando a confusão com 
a nacionalidade contemporânea, mas afastando-se daquela com os bretões do continente, cuja localização 
geográfica, mantivemos como Bretanha. Esperamos, contudo, que os contextos sejam suficientemente 
diferentes para que se possa compreender os argumentos aqui apresentados. 
6 Essa associação, até hoje muito forte na ilha, proibia (até 1971) qualquer praticante de um esporte 
gaélico de jogar futebol ou rugby, esportes identificados com o exército britânico e a dominação (Ó 
HEIÍHIR, 2000). 
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A segunda linha de compreensão da utilização do termo celta está atrelada à uma 

redução lingüística. De forma geral, existem dois grandes grupos de línguas celtas, o Q-

Celta (também chamado de Goidelic) e o P-Celta (também chamado de Britonic). O Q-

Celta é composto pelo [Gaélico] Irlandês, pelo [Gaélico] Escocês e pelo Manx (ou 

Manês, idioma da Ilha de Mann; no Canal Irlandês na Grã-Bretanha). O P-Celta é 

composto pelo Galês, pelo Bretão e pelo Cornish (dialeto da Cornualha para o qual não 

há tradução para o português). O Irlandês, o Escocês, o Galês e o Bretão são línguas até 

hoje faladas por uma minoria em seus respectivos países como primeiro (e até mesmo, 

em alguns casos mais raros, único) idioma. O mesmo não pode ser dito do Manx e do 

Cornish; ambas línguas que chegaram a desaparecer enquanto primeiro (ou único 

idioma) local, mas que foram restabelecidas a partir de textos. No caso da Ilha de Mann, 

o idioma passou a ser ensinado nas escolas como segunda língua. [FIGURA 01]. 

 

 
 

FIGURA 01: As línguas celtas 
 

Por conta dessa possibilidade de análise contínua, atualmente, muitos estudiosos 

preferem usar o termo “povos de língua celta” para definir seu objeto. Nesse sentido, 

nosso objeto de estudo não deveria ser chamado de celta; já que alguns dos monastérios 

que pretendemos investigar se encontram na região da Gália, que embora tenha sido 

área de sedimentação de povos celtas (enquanto grupo etnográfico), já no século VII 

d.C. não mais comportava agrupamentos cujo celta era a língua primária (ou mesmo 

secundária). Destarte, tornam-se bastante claros os motivos pelos quais não se filia essa 

leitura à essa segunda compreensão do termo celta. 

Além disso, outro motivo pelo qual a questão lingüística se faz denominador 

comum para essa chave de leitura está na possibilidade de acesso aos textos. Desde o 
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início do que se configurou chamar de Idade Média7, textos escritos em Irlandês Antigo 

(Old Irish) e em Irlandês Intermediário (Middle Irish), podem ser encontrados em larga 

escala. Existem também textos, datados dessa época, mas que se propõe a ser cópias de 

tradições muito anteriores, compostos em Escocês, em Galês, em Bretão e no dialeto da 

Cornualha. Muitos desses textos são narrativas mitológicas, coletâneas de histórias que 

fornecem um acesso privilegiado (embora cuidadoso) aos interessados em conhecer as 

sociedades celtas antes do domínio romano. Mesmo aqueles que se dedicam a pensar o 

objeto dessa tese – o cristianismo celta – fazem uso da questão lingüística, já que muito 

se escreveu sobre o período de conversão, especialmente em Irlandês: biografias, 

registros de sínodos, correspondências etc. 

O acesso ao aprendizado da língua – tanto em sua versão moderna (Modern Irish 

ou Scottish) quanto em suas versões históricas (Old Irish e Middle Irish) -, contudo, é 

restrito no Brasil; país de origem da pesquisadora. Isso implica também em um 

importante filtro relacionado às fontes disponíveis para a realização dessa tese. Discutir-

se-á este aspecto mais adiante. Por enquanto, espera-se que seja suficiente apontar para 

o fato da não acessibilidade à língua como mais um motivo pelo qual o presente 

trabalho não pode, nem deve, se configurar como filiado a essa linha compreensiva do 

termo (seja ele empregado como substantivo ou adjetivo) 

Por fim, a terceira forma de compreensão do termo “celta” é a mais ampla; 

aquela que pensa “celta” como a designação de um grande grupo de povos de origem 

indo-européia que se espalhou pelo o continente europeu durante o segundo milênio 

antes de Cristo [MAPA 01]. Imagina-se que esses povos falassem línguas próximas e 

tivessem além da origem etnográfica, prática sociais e religiosas comuns. Esta é a linha 

que se adota para este trabalho. Assim, as considerações tecidas sobre a “sociedade 

celta” e as “crenças celtas” – particularmente no Capítulo I. Tara, Dalríada e Dinastia 

Merovíngia - partem de uma área específica em que esses grupos se assentaram (a 

Irlanda) e caminham em direções a afirmação de cunho mais geral, mais amplo e, de 

certa forma, pouco rígido em relação à terminologia. 

                                                 
7 A baliza cronológica deste trabalho nos coloca frente a um problema de tradução / definição. A 
academia de língua portuguesa, seguindo a tradição francesa, costuma dividir a Idade Média em Alta 
(séculos V a X) e Baixa Idade Média (séculos X a XV). Contudo, a academia de língua inglesa, prefere 
uma divisão em três períodos distintos: Early Middle Age (séculos V a X); High Middle Age (séculos XI, 
XII e XIII) e Late Middle Age (séculos XIV e XV). Para garantir a fluência do texto, optou-se por usar os 
termos consagrados pela historiografia de língua portuguesa. Contudo, é necessário apontar para o fato de 
que, quando, durante o trabalho encontra-se o termo Baixa Idade Média, é, na verdade, da High Middle 
Age que se está falando, vez que o último capítulo (Capítulo IV. O fim da experiência), aquele que é 
cronologicamente o mais próximo dos dias de hoje, termina suas considerações no século XII. 
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MAPA 01: Os povos celtas na Europa entre os séculos V e III a.C. 
http://trabajoee.wordpress.com/2011/07/06/17/. Acesso em: 24 de outubro de 2014. 

 
Entre os motivos para essa escolha estão as leituras de textos como A Civilização 

Celta ou A Sociedade Celta, ambos de Françoise Le Roux e Christian-J. Guyonvarc’h 

(1993; 1999) e The Oldest Irish Tradition, de Kenneth Hudelstone Jackson (1964); 

embora o último precise ser considerado com certo cuidado, já que se constrói sobre a 

premissa de que observar os textos produzidos durante a Idade Média entre os celtas 

(compreendidos como grande agrupamento étnico) pode nos trazer uma visão não 

mediada da Antiguidade pré-letrada desses povos. Além disso, aponte-se também que a 

bibliografia com a qual se debateu a interpretação dos aspectos do “cristianismo / 

monasticismo celta” parece adotar, da mesma forma, essa compreensão pouco estrita do 

termo com o qual adjetiva seu real objeto. 

Tal constatação nos traz de volta ao segundo aspecto ligado à terminologia; 

aquele que diz respeito ao uso dos termos “cristianismo” e “monasticismo”, seguidos 

pelo termo “celta”. Aqui a questão se desdobra em duas partes: a primeira, substantivos; 

a segunda, o que se entende com a adjetivação. Em relação aos substantivos, destaca-se 

que, muitas vezes, durante esse trabalho, os dois termos são usados como sinônimos, 

mesmo que, se pensados em separado, tratem-se, de fato de dois fenômenos distintos 

ainda que ligados. Em outras palavras: claro está que o monasticismo, histórica e 
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socialmente, é um movimento não apenas circunscrito ao cristianismo, como também 

presente como forma de vivência em outras religiões; contudo, a experiência a que se 

refere nesse trabalho permite a permutação das palavras, espera-se, sem que se gere 

grandes confusões compreensivas. Os motivos pelos quais se optou por essa fluência 

lexical são vários e variáveis, abarcando decisões estilísticas e filiações a um 

movimento mais amplo – afinal, a esmagadora maioria da bibliografia consultada não 

distingue claramente entre “cristianismo celta” (Celtic Christianity) e “monasticismo 

celta” (Celtic Monasticism). 

Em relação à adjetivação, a discussão é mais complexa. Tradicionalmente, a 

literatura especializada tendeu a definir o “cristianismo / monasticismo celta” a partir de 

três diferentes chaves de leitura: surgimento de um cristianismo irlandês; resultado de 

contingências históricas ou exercício teológico natural em qualquer comunidade cristã 

(Cf. O'LOUGHLIN, 2000). As obras que se filiam ao primeiro grupo estão também 

ligadas à primeira linha de compreensão do termo “celta” como substantivo – aquela 

que se liga ao surgimento do campo dos Estudos Celtas e às questões políticas do século 

XIX, principalmente dentro da Irlanda. As obras que se filiam ao segundo grupo são 

majoritárias e, como exploradas em De Santos e Viagens (BOULHOSA, 2009), partem 

do pressuposto de que se trata da emergência de diferenças motivadas pelo isolamento 

geográfico. As obras que se filiam ao terceiro grupo tendem a fazer parte de 

especulações teológicas mais amplas. A dissertação de mestrado da autora, De Santos e 

Viagens (BOULHOSA, 2009), trabalha de forma mais extensiva essas interpretações, 

principalmente no Capítulo I: De Contextos. A presente tese, desdobramento daquela 

dissertação, não se filia particularmente a nenhuma dessas interpretações em si. Na 

verdade, ela deriva das conclusões da supracitada dissertação e procura, a partir daí 

elaborar outras possibilidades explicativas para o significado dessas experiências. 

Por fim, cabe resumir o que se pretendeu até aqui explicar. O termo “celta” é 

revestido de possíveis significados, com implicações políticas, lingüísticas e étnicas 

mais amplas. Para os propósitos dessa tese, ele foi adotado a partir da terceira 

perspectiva, tanto quando usado como substantivo quanto quando adjetiva os termos 

“cristianismo” ou “monasticismo”. Estes, por sua vez, embora se compreenda que não 

sejam originalmente sinônimos, são neste espaço assim utilizados e circunscrevem um 

tipo de experiência religiosa que se desenvolveu nas ilhas da Irlanda e da Britânia, bem 

como no Continente Europeu, a partir da ação de monges de origem étnica celta. 
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Uma questão de escolhas 
 

Parte do objeto de estudo do presente trabalho são as biografias de três santos: 

Patricius, Columba e Columbanus. Assim como aconteceu com a dissertação de 

mestrado, este recorte colocou, durante a escrita da tese, a necessidade de se optar por 

uma grafia para esses três nomes, bem como para as obras a eles associados. Essas 

escolhas foram feitas de maneira a manter a homogeneidade com trabalhos anteriores e, 

para os nomes, afeiçoou-se às grafias latinas. 

 
Assim, Páidric, Patrick ou Patrício se tornaram Patricius em todas as referências 
ao monge. A mesma coisa aconteceu com Columb ou Colum Cille, a quem 
chamamos de Columba. Cólman tornou-se Columbanus, quando nos referimos 
ao monge que deixou a ilha da Irlanda em direção ao continente e constitui parte 
de nosso objeto de análise e, para facilitar a diferenciação, permaneceu Cólman 
quando se referindo a outras personagens (BOULHOSA, 2009: 18) 

 
Quanto às obras, a escolha foi feita por seus títulos em inglês, posto que foi 

nessa língua que foram lidas e foi a partir dessas traduções que se estruturou a análise. 

Então a Confessio de Patricius, é chamada durante o texto de Confession; a Vita 

Columbae ou Vita Sancti Columbae, escrita por Adomnán de Bobbio (c.624 – 704), de 

The Life of St. Columba e, por fim, Vita Columbani ou Ionae Vita Sanctorum, escrita 

por Jonas de Bobbio (c. 600 – c. 659), de The Life of St. Columbanus. Por outro lado, 

quando se menciona no decorrer da presente tese as obras como um conjunto, ou 

quando elas são referidas enquanto gênero (hagiografia), optou-se pelo uso do termo em 

português (Vidas), principalmente por conta da fluência do texto. 

Por fim, cabe expor um último grupo de escolhas, o das referências. Quando nos 

referimos à Confession, como um todo, ou ao seu prefácio e comentários editados por 

John Skinner (1998), o título utilizado é o de Confession. Quando fazemos uma 

referência específica ao texto, intitulado The Confession of Bishop Patrick, optamos por 

utilizar a The Confession e por referi-lo por seu autor original, Patricius. Quando o texto 

do qual se cita é A letter to the soldier of Coroticus, optamos por chama-lo de Carta e 

também referi-lo por Patricius. Tanto The Confession quanto a Carta são divididas em 

partes (The Confession tem 5 partes e a Carta, 4) e essas partes, em capítulos. Então, 

por exemplo, The Confession II.4 indica que a referência é ao quarto capítulo da 

segunda parte de The Confession of Bishop Patrick. 

Quando falamos de The Life of St. Columba e de The Life of St. Columbanus, as 

referências também são múltiplas. Citações ligadas às introduções ou análises são 
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referenciadas pelos autores e / ou tradutores do texto (Richard Sharpe e Dana Munro, 

respectivamente) e quando se menciona passagens específicas, pelos autores originais 

(Adomnán de Iona e Jonas de Bobbio). Quando usamos os títulos para nos referirmos a 

uma dessas obras, estamos pensando nelas enquanto produções realizadas pelos monges 

dos séculos VII e VIII. The Life of St. Columba, assim como The Confession, divide-se 

em partes (3). Então, da mesma forma, por exemplo The Life of St. Columba III.5 indica 

que a referência é ao quinto capítulo da terceira parte do texto. The Life of St. 

Columbanus, por sua vez, é dividido apenas em capítulos. 

 
Uma questão de fontes 
 

Uma vez discutida a questão ligada à terminologia e justificadas as formas como 

ela será aqui empregada, voltemo-nos para uma discussão prática, acerca das fontes 

utilizadas para a realização desse projeto. Aqui nos deparamos, mais uma vez, com uma 

questão que se desdobra sobre si mesma; desta vez em duas dimensões distintas. A 

primeira diz respeito às fontes documentais e sua acessibilidade; a segunda, às fontes 

bibliográficas. 

As fontes documentais dividem-se em dois grandes grupos, a partir da língua: 

aquelas escritas em latim e aquelas escritas em gaélico irlandês. De forma geral, o 

acesso a essas fontes aconteceu através da internet. Merece destaque o site da 

University College of Cork, e seu projeto CELT (Corpus of Eletronic Texts), o 

www.ucc.ie/celt. Aqui se encontram digitalizadas, por exemplo, nove cópias diferentes 

da Confession, a autobiografia de Patricius (incluindo a mais famosa, aquela do Livro 

de Armagh). Além disso, também estão disponíveis cópias e transcrições de outros 

documentos importantes como as sagas literárias irlandesas e registros de sínodos de 

bispos. 

Contudo, no mais das vezes, o acesso foi muito mais ilustrativo do que 

efetivamente prático. Como mencionado anteriormente, o acesso ao estudo das línguas 

celtas, em quaisquer uma de suas formas, no Brasil é bastante restrito, para não dizer 

nulo. Desta forma, optou-se por utilizar-se, de fato, enquanto instrumento de pesquisa, 

apenas aquelas fontes que contavam com tradução para línguas dominadas, como o 

inglês. 

Nessa lista encontram-se, primordialmente, as biografias de Patricius, de 

Columba e de Columbanus. As biografias de Patricius (Confessio) e de Columba (The 

Life of St Columba) foram publicadas e a elas o acesso foi através dessas publicações, 
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realizadas, respetivamente por John Skinner (1998) e Richard Sharpe (1995). A 

biografia de Columbanus, embora tenha sido publicada, está esgotada e o acesso a ela 

foi feito via internet; a partir da tradução organizada por Dana Munro (1897?-1907?) e 

que está disponível no site da Fordham University (Universidade Jesuítica de New 

York), dentro de um projeto coordenado pelo professor Paul Halsall, chamado de 

Medieval Sourcebook (www.fordham.edu/halsall/sbook.html). 

Além disso, outras fontes documentais importantes como o Synodus 

Episcoporum (BIELER, 1963) – resultante do primeiro grande encontro de bispos na 

Irlanda – estavam disponíveis no site da University of Edinburgh (www.learn.edu.ac.uk) 

e puderam ser acessadas durante o estágio realizado com Bolsa Sanduíche CAPES. 

As fontes bibliográficas, por sua vez, podem ser dividas em pelo menos três 

grupos: aquelas que dizem respeito ao contexto mais amplo da passagem da Idade 

Antiga para a Idade Média; as que discutem a questão do cristianismo e, por último as 

que descrevem questões ligadas especificamente ao cristianismo e ou monasticismo 

celta. Dentre as primeiras, estão manuais como The Oxford Illustrated History of 

Ireland (FOSTER, 1989); The Oxford History of Medieval Europe (HOLMES, 2001); A 

Short History of Scotland (KILLEEN, 2006); Dicionário da Idade Média (LOYN, 

1997); The Early Middle Ages (McKITTERICK, 2001) e Medieval Ireland (RICHTER, 

2005). A maioria dessas obras cumpre exatamente o papel proposto por um manual e 

informa em linhas gerais ou sobre a história específica de um espaço geográfico ou 

sobre o período de transição em si. 

O segundo grupo contém obras como Two Thousand Years of Christianity and 

Ireland (BARTLETT & KINSELLA, 2006) e Christianity (WOODHEAD, 2004) e 

falam sobre o cristianismo em si, também em forma de manuais: origens, crescimento e 

possibilidades. Por fim, o grupo mais volumoso das obras, o terceiro grupo, que contém 

obras que falam sobre santos, monastérios e experiências religiosas celtas. Destacam-se 

aqui, obras como: The circle and the cross (ALLCROFT, 1927); How the Irish Saved 

Civilization (CAHILL, 1995), The Age of the Saints in the Early Celtic Church 

(CHADWICK, 1961); The Táin (KINSELA, 1969); The Quest for Celtic Christianity 

(MEEK, 2000); Irish Shrines & Reliquaries of the Middle Ages (Ó FLOINN, 1994) e 

Celtic Saints (WALLACE, 2007). Além disso, desse grupo fazem parte inúmeros 

verbetes da Catholic Encyclopedia (www.newadvent.org). 

Acerca deste último grupo, cabe apontar que se trata de um grupo heterogêneo, 

composto por trabalhos históricos, literários, antropológicos, da área dos estudos celtas 
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e também teológicos. Nesse sentido, o maior desafio que as obras apresentaram foi a sua 

leitura crítica, partindo sempre da proposta de diálogo interdisciplinar e da composição 

do campo das Ciências da Religião. 

 
Uma questão de método 
 

Entre essas questões mais profundas encontra-se, com certeza, o que passou a 
ser chamado de “busca da identidade”. Como “política da identidade”, “crises 
de identidade”, “perda de identidade” ou “construção da identidade”, o termo 
“identidade” decerto tem sido muito aviltado, nos últimos tempos sendo 
obrigado a ficar a serviço desta ou daquela causa, desta ou daquela teoria, desta 
ou daquela desculpa (GEERTZ, 2001:156). 

 
Estudar o cristianismo medieval é lidar, sobretudo, com construções imaginárias 

e simplificações didáticas que permeiam o tema de tal forma que, no mais das vezes, 

parecem se constituir em verdadeiros dogmas. Entende-se, por exemplo, que nesse 

período, a Igreja tenha sido uma instituição monolítica, cuja palavra era lei e cuja ação 

impedia desvios e debates. 

A partir dessa compreensão, recorre-se a uma série de documentos que, 

aparentemente, sustentam essa posição. Entretanto, uma análise menos parcial, menos 

marcada pelos vícios do presente, pode nos revelar um quadro distinto. Na verdade, 

trata-se de um problema mais amplo e mais antigo; trata-se de uma tentativa de se livrar 

daquilo que Fustel de Coulanges chamou, já em 1965, de “o erro mais comum de nossa 

época”: o de ir aos documentos com “ideias pré-concebidas”, ao costume imputado a 

alguns historiadores (profissionais e aspirantes) de levar “ao estudo dos fatos as ideias 

que têm de si próprios” (COULANGES, 1965: 322). 

De fato, parece que o estudioso que conseguir escapar dessa armadilha, que 

puder se despir dessa armadura, poderá obter como recompensa o encontro com um 

tempo rico, de múltiplas possibilidades. Pensemos, por exemplo, na história religiosa do 

primeiro milênio europeu. Enquanto surgia aquilo a que hoje chamamos de Igreja 

Católica, surgiam também outras possibilidades de vivência do cristianismo. Muitas 

delas foram duramente combatidas e, de fato, encaminhadas à ilegalidade. Outras, 

porém, foram toleradas. Consideradas interlocutoras plausíveis, debateu-se com elas até 

que se convertessem à ortodoxia, juntando-se ao corpo principal de crenças e práticas. 

Este foi o caso do monasticismo celta. Surgido na Irlanda no século V, ele 

rapidamente se espalhou por toda a Grã-Bretanha e chegou à Gália, de onde se expandiu 

por diversos pontos da Europa. Seus monastérios podem ser vistos de diversas formas, 
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embora três interpretações apareçam com mais frequência nos estudos dedicados ao 

tema: surgimento de um cristianismo irlandês; resultado de contingências históricas ou 

exercício teológico natural em qualquer comunidade cristã (Cf. O'LOUGHLIN, 2000). 

Contudo, talvez seja possível imaginar uma quarta interpretação para os 

monastérios fundados por esses monges celtas e organizados ao redor de suas figuras. 

Quando se deixam as contribuições exclusivamente históricas e se pensa no objeto 

como parte do campo das Ciências da Religião, torna-se possível abraçá-lo por outros 

lados, o que contribui para seu entendimento. Dentre as inúmeras possibilidades que 

essa abordagem multidisciplinar permite, uma delas se dá na confluência entre a 

História e a Antropologia, duas ciências cuja intersecção com a religião trazem consigo 

uma miríade de chaves de leitura. 

Nesse sentido, o presente trabalho procura se construir na intersecção dessas 

duas áreas. Então, enquanto se constitui – pela própria natureza do objeto – como um 

trabalho da História das Religiões (e procura, em certa medida, instrumentalizar 

especificamente a metodologia proposta pela Escola Italiana), as ferramentas utilizadas 

para articular a leitura vieram da Antropologia da Religião – notadamente com 

empréstimos compreensivos acerca do conceito de liminaridade, aqui proposto de 

forma quase metafórica, como análogo ao período transitório representado pela 

experiência monástica celta, justificada e articulada ao redor da figura dos santos 

fundadores. 

 
História da Religião: o caminho percorrido pela disciplina 
 

Não há data para a religião. Ela é tão-somente uma criação dos estudos 
acadêmicos. É criada para os propósitos analíticos dos acadêmicos por meio de 
seus esforços imaginativos de comparação e generalização. A religião não tem 
existência independente fora da academia. Por este motivo, o estudante de 
religião, e mais particularmente o historiador da religião, deve estar 
incansavelmente autoconsciente. De fato, esta autoconsciência constitui sua 
especialização primária, seu objeto primeiro de estudo (SCHIMIDT in 
USARSKI, 2007: 56). 

 
A História da Religião tem sua própria história construída na articulação com 

outra disciplina ligada ao espectro disciplinar das Ciências da Religião: a 

Fenomenologia da Religião. Isso não significa dizer que as abordagens não tenham 

focos distintos – a História da Religião se foca no aspecto diacrônico da análise, 

enquanto que a Fenomenologia da Religião tende a ser sincrônica -, mas sim que há, por 
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trás de ambas as leituras, uma espécie de projeto acadêmico mais amplo, o de buscar a 

essência da religião, quase que em seu sentido ideal. 

 
A busca por essências é ilustrada nas duas abordagens de maneiras diferentes. A 
Fenomenologia (...) inclui a tipologia e a morfologia como uma parte crucial de 
seu método. Entende-se que essas tipologias, que incluem dados de uma 
variedade ampla de contextos etnográficos, provenham um olhar sobre as 
características essenciais dos fenômenos incluídos. Dentro da História das 
Religiões, a busca por essências é vista a partir da mudança argumentativa da 
história de uma religião para a história da religião – essa mudança presume que 
a religião, enquanto essência, tenha uma história separável das histórias das 
religiões particulares (KUNIN, 2006: 109. Tradução nossa)8. 

 
Logo, enquanto objeto de estudos, a religião sempre esteve presente na História 

(campo de conhecimento). O que se alterou foi, portanto, a maneira como ela foi 

compreendida. Nesse sentido, existem leituras históricas ligadas à religião desde os 

tempos gregos, com nomes tão clássicos quanto o período que representam. Além disso, 

durante a Idade Média, muitos dos importantes teólogos católicos se dedicaram a 

entender a história de sua própria fé. Portanto, por séculos, foram as religiões europeias 

que receberam mais complexo tratamento de diversas naturezas. 

No entanto, com as grandes viagens intercontinentais da Idade Moderna e, 

posteriormente, da Idade Contemporânea, vieram contatos inesperados com outras 

culturas e respectivas crenças relatadas com surpresa e / ou descaso, por viajantes, 

missionários e conquistadores. Em pouco tempo, a religião se tornou questionamento 

central na vida do europeu, enquanto permeando o projeto colonizador e depois se 

imbricando na crise do pensamento político dos séculos seguintes. No século XIX, 

grande número de fontes foi disponibilizado, mas, ainda longe de um trabalho crítico, a 

história – e suas preocupações com a religião – caíram sob a ditadura do oficial. 

Tradicionalmente, a historiografia das religiões, focou-se portanto, em três 

grandes campos: a história das religiões; parte da história dos países e a história da 

Igreja (Católica). A primeira se constituiu como uma abordagem temática, evolutiva e 

“pedagógica” (do mais simples ao mais completo), através da classificação de fatos ou 

da comparação e, embora buscasse as origens da religião, na realidade, terminava por 

levar à confirmação do cristianismo. A segunda, por sua vez, apresentava-se como uma 

                                                 
8 “The search for essences is illustrated in the two approaches in different ways. Phenomenology (…) 
includes typology or morphology as a key part of its method. These typologies, which include data from a 
wide range of ethnographic contexts, are often seen as providing insight into the essential characteristics 
of the phenomena included. Within history of religions, the search for essences is seen in the 
argumentative move from the history of a religion to a history of religion – this move assumes that 
religion as an essence has a history that is separable from the histories of particular religions”. 
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abordagem geográfico-política, que colocava a religião como “parte da história das 

instituições e das relações com o Estado” (ALBUQUERQUE in USARSKI, 2007: 29). 

E a terceira, como se pode imaginar, era a “reduzida ao estudo de alguns aspectos 

institucionais da vida da Igreja e suas relações com os governos” (idem). 

A mudança de atitude da historiografia das religiões veio com uma mudança de 

atitude paradigmática dentro do próprio campo histórico; particularmente com o 

surgimento da chamada Escola dos Annales que trouxe, consigo, novas análises 

construídas a partir de perspectivas interdisciplinares. Surgiram então novos temas e 

novas abordagens instrumentalizadas por novos conceitos. Dentre eles, alguns entraram 

para o vocabulário dos historiadores, e talvez o de maior destaque seja o de 

mentalidade. 

A religião, enquanto parte da história das mentalidades, sai – com as pesquisas 

teóricas ou temáticas da nova história – de seu espaço arquitetônico original e adentra o 

cotidiano coletivo, refletida na ação particular. Esse movimento não é apenas prático, 

mas também tem espaço privilegiado no imaginário. Inversamente, esse imaginário não 

permanece imutável e influencia, por sua vez, a religião e, portanto, a mentalidade de 

seu tempo (ALBUQUERQUE in USARSKI, 2007: 33-37). 

Nesse sentido, continua sendo possível fazer História da Igreja, não mais como 

aquela forma de doutrinação leiga da fé católica de outrora, mas entendendo que ela 

também se deixa permear pelas indagações colocadas pelos Annales. De fato, o que se 

vê hoje (e o próprio objeto dessa pesquisa reflete essa constatação) é que há trânsito 

entre os dois campos e ele se realiza pela penetração da questão da mentalidade em 

ambos. 

 
Esta nova orientação das pesquisas teve a consequência notória de nos nossos 
dias se preferir frequentemente falar de história religiosa, mais do que de 
história eclesiástica. É inegável que, sob o vocábulo ‘História da Igreja’, se teve 
por muito tempo tendência a tratar principalmente, senão unicamente, das 
instituições eclesiásticas, sendo estas aliás, por vezes – vezes demais? – 
resumidas apenas ao papado e que, nesta perspectiva, [os autores] se 
concentram frequente e quase exclusivamente no exame das leis mais do que na 
prática, ou nas relações da Igreja com os Estados mais do que com a sociedade. 
Todavia, este retraimento lamentável das perspectivas explicava-se em boa 
parte por uma concepção inexata do que é realmente ‘a Igreja’. Esta é (...) 
“‘Povo de Deus’: certamente, não uma poeira de indivíduos sem relação entre 
si, mas antes uma comunidade estruturada em torno de dirigentes responsáveis; 
no entanto, do mesmo modo que um povo não se identifica só com os seus 
chefes, a Igreja não se reduz à sua hierarquia” (AUBERT, 2000: 773-773)9. 

                                                 
9 A tradução se encontra em CLEMENTE, 2009: 23. 
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Desde então, o que se viu foi a pluralização também dos temas abordados pela 

História da Religião. A magia, por exemplo, ganhou espaços privilegiado por conta de 

seu papel de testemunha da mentalidade. Também a morte passou a ser entendida em 

relação à forma como foi sentida e como foi pensada, a partir de experiências datadas 

podem ser reconstituídas a partir de análises de costumes, doutrinas e traços do 

inconsciente coletivo. De forma geral, o que se observa é que, com o passar do tempo, 

“a religião perdeu seus privilégios e [passou a ser] abordada sempre em interface com 

algum outro campo” (ALBUQUERQUE in USARSKI, 2007: 47). As pesquisas 

reconheceram a ampliação do tempo histórico e a aceitação das muitas dimensões do 

fenômeno – principalmente no campo do imaginário e da cultura – como essencial na 

tentativa de compreender o objeto religião. 

 
A Escola Italiana 
 

Além das contribuições dos Annales, existem outras, específicas ao objeto 

religioso que não podem e não devem ser ignoradas. Entre elas, por conta do substrato 

que sustenta os capítulos desse trabalho, está a Escola Italiana (ou Escola Romana) que 

efetivamente nasce da discussão dos paradigmas da História das Religiões que, 

enquanto área do conhecimento, está na intersecção do campo das Ciências da Religião 

e da História. 

A Escola Italiana entende que a religião é um objeto específico a ser estudado e 

que tem um desenvolvimento histórico próprio, mas não descolado do contexto em que 

se insere, na medida em que (assim como dissemos que acontece com a mentalidade), 

não apenas é influenciada por ele, mas também o influencia (Cf PETTAZZONI, 1954). 

Assim, ela debate não apenas com a Fenomenologia (como o todo do conhecimento 

histórico acerca da religião), mas também com outras duas correntes metodológicas: o 

historicismo e o difusionismo. Em termos resumidos, o historicismo, ao contrário da 

Fenomenologia, nega a existência autônoma da religião e a liga ao campo das 

manifestações culturais e o difusionismo busca a absolutização do monoteísmo cristão, 

como uma religião superior (ALBUQUERQUE in USARSKI, 2007). 

A Escola Italiana de História das Religiões surgiu com Raffaele Pettazzoni 

(1883 – 1959). Ele escolheu a Arqueologia por profissão, campo que influenciou 

consideravelmente sua visão sobre religião. Em 1924, na Sapienza (Università di Roma) 

ofereceu seu primeiro curso em História das Religiões, introduzindo, assim, a disciplina 

no campo acadêmico italiano. Pettazzoni foi diretor da História das Religiões e Folclore 
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da Enciclopédia Italiana entre os anos de 1925 e 1937 e, depois da Segunda Guerra 

Mundial, tornou-se presidente da Associação Internacional de História das Religiões 

(International Association for the History of Religions; IAHR) e, em 1950, editor da 

revista Numen: International Review for the History of Religions 

(www.brill.com/numem). Uma parcela significativa da obra de Pettazzoni gira ao redor 

da refutação do Urmonotheismus, a ideia de que existira um monoteísmo primitivo. 

Além disso, em seus trabalhos, afirmou a possibilidade da comparação não como um 

meio de adequar a religião ao modelo evolucionista, nem como forma de colocar a 

religião como categoria a parte, mas de estudá-la em seu viés estritamente histórico. 

Para ele não se tratava de comparar para classificar, mas sim compreender. 

Outro grande nome dessa escola foi Ernesto De Martino. De Martino nasceu em 

Nápoles, em 1908, onde se formou, em Filosofia, em 1932. Dedicou-se, ainda nessa 

cidade, a estudos ligados à importância da introdução metodológica ao conceito de 

religião. Em 1957, mudou-se para Cagliari onde participou da fundação da Escola 

Antropológica e, em cuja universidade lecionou Etnologia e História das Religiões até 

seu falecimento em 1965. Como etnólogo, De Martino somou à equação do 

desenvolvimento histórico a parcela dos povos, das grandes massas anônimas. Suas 

contribuições são vastas e relativamente controversas e delas destacamos: a importância 

da pesquisa de campo para o historiador das religiões e a identificação de uma estreita 

relação entre as massas anônimas e suas estruturas socioeconômicas específicas 

(FRANCESCHELLI, s/d). 

Em seguida, mencionamos Ângelo Brelich. Brelich nasceu em Budapeste, na 

Hungria, em 1913. Foi lá que se graduou e publicou seus primeiros trabalhos. Antes de 

se tornar professor titular de História das Religiões na Sapienza, em 1958, foi professor 

auxiliar na mesma cátedra e publicou na Suíça, onde residiu por um curto período. 

Brelich faleceu em Roma, em 1977 e deixou para trás uma extensa obra. Focou seus 

estudos no mundo clássico, de forma que podemos dizer uma de suas maiores 

contribuições foi a aplicação do método proposto por seu mestre Pettazzoni em objetos 

particulares, o que ajudou a consolidá-lo. 

Também significativo para a Escola Italiana é o nome de Vitorio Lantternari, 

que nasceu na ciade de Ancona, na Itália, em 1918. Lecionou Etnologia e Antropologia 

em Bari e em Roma (na Facoltá di Sociologia), onde faleceu em 2010. Lanternari 

também foi aluno de Pettazzoni e em suas obras dialogou não apenas com o professor, 

mas também com autores como De Martino, na medida em que considerou as grandes 



31 

massas em suas análises. Para ele, muitas vezes é na religião que se encontram as 

formas de resistência mais duradouras e de maior sucesso dessas massas frente aos seus 

opressores. Elas recompõem e reconstróem mitos e ritos, refuncionalizando a tradição 

frente ao outro. Contribuiu, desta forma, para ajudar a trazer o método histórico-

comparativo para a análise de objetos contemporâneos (FRANCESCHELLI, s/d). 

Os últimos autores que precisam ser citados nesse breve apanhado são Dario 

Sabbattuci, Ugo Bianchi e Marcello Massenzio. Sabbattuci nasceu em 1923. Foi aluno 

de Pettazzoni, colaborador de Brelich, colega e amigo de De Martino e Lanternari; ou 

seja, esteve sempre envolvido com as questões teóricas da Escola Italiana. Foi professor 

de História das Religiões na Sapienza, em Roma, onde faleceu em 2002. Focou seus 

trabalhos na análise de mitos e ritos, com objetos como o misticismo grego, o 

politeísmo e o nascimento do monoteísmo. 

 
Ugo Bianchi nasceu em 1922 e morreu em 1955. Ele foi professor de História 
da Religião na Universidade de Roma e na Universidade de Messina. Ele serviu 
como presidente da Associação Internacional de História das Religiões de 1990 
a 1995. O trabalho de Bianchi levou as definições de religião a novas direções. 
Ele sugere que as definições devam ser tanto analógicas quanto dialéticas 
(KUNIN, 2006: 111. Tradução nossa)10. 

 
Por fim, Marcello Massenzio, professor de História das Religiões na Universitá 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” (BARTLETT & KINSELLA, 2001-2002), que 

escreveu uma obra intitulada A História das Religiões na Cultura Moderna, traduzida 

em 2005 para o português. Nela, ele resume o método histórico-comparativo em três 

passos básicos. São eles: 1) a descoberta de analogias entre formações variadas; 2) a 

definição com rigor da especificidade de cada fenômeno ou contexto e 3) a reconstrução 

do processo de formação de um dado produto religioso. É sobre esses três passos que 

esboçamos uma possível instrumentalização do método frente a um objeto tão distinto 

dos temas abordados pelos citados autores: o monasticismo celta.  

 
Antropologia da Religião: o caminho percorrido pela disciplina 
 

Este não se pretende, porém, um trabalho de História das Religiões. Nesse 

sentido, procuramos manter sempre em mente a metodologia proposta pela Escola 

Italiana, mas permitimos que ela fosse constantemente permeada pelas contribuições de 

                                                 
10 “Ugo Bianchi was born in 1922 and died in 1995. He was Professor of the History of Religion at the 
University of Rome and the University of Messina. He served as president of the International 
Association for the History of Religions from 1990 to 1995. Bianchi’s work took definitions of religion in 
new directions. He suggests that definitions need to be both analogical and dialectical”. 
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outra disciplina que compõe o escopo das Ciências da Religião. Trata-se da 

Antropologia da Religião que surgiu, enquanto disciplina, no século XIX, 

profundamente marcada por duas grandes questões típicas da época: o nascimento do 

próprio conceito de religião (que não existe fora da academia) e o contato com os povos 

do oriente, feito através de intérpretes e/ou de signos possivelmente diferentes para 

palavras iguais. 

Um dos fundadores da Antropologia e o primeiro a tornar-se catedrático na 

disciplina em língua inglesa foi Edward Burnett Tylor (1832-1917). Discordava da ideia 

corrente em sua época de que haveria um patamar de desenvolvimento padrão acima ou 

abaixo do qual as culturas se encontravam e defendia a ideia de uma evolução religiosa: 

do animismo ao monoteísmo, passado pelo politeísmo. “Tylor defendeu a ideia de uma 

unidade psíquica da humanidade. Tal ideia ainda recebe críticas, muito embora sua 

abordagem intelectualista acerca da religião como maneira de os seres humanos 

atribuírem sentido ao seu mundo tenha sido bastante popular durante algum tempo” 

(SCHMIDIT in USARSKI, 2007: 59 & 60). 

Contudo, ainda nos primórdios da disciplina, talvez o nome mais conhecido seja 

o de James Frazer (1854-1941), um dos pioneiros na busca pela “religião mais 

primitiva”, que marcou profundamente o início da Antropologia. Foi esse erudito inglês 

quem a apontou como presente entre os aborígenes australianos, o grupo mais 

“selvagem” de que o Ocidente teve notícias. Entendia que eles não tinham religião, mas 

apenas magia, no sentido mais negativo da palavra. 

Com a virada do século, os antropólogos, no geral, passaram a ver a religião 

como uma forma simbólica que o homem encontrara há muito tempo para falar de si 

próprio. Um dos principais nomes dessa época é o de Émile Durkheim (1858-1917), 

envolvido com a busca da função das coisas; nesse caso, com a função da religião 

(particularmente, no caso de Durkheim, para o grupo social e não para o indivíduo). 

“Outro importante expoente do funcionalismo que elaborou a teoria das funções 

coletivas de Durkheim, incluindo uma visão mais individualista, foi Bronislaw Kaspar 

Malinowski (1884-1961)” (SCHIMIDT in USARSKI, 2007: 65). 

 
Semelhantemente a Durkheim, Malinowski distinguia uma parte sagrada e outra 
profana da sociedade; a magia e a religião pertencem à parte sagrada, e a 
ciência, à parte profana. As funções da magia e da ciência são, principalmente, 
explicar e controlar o mundo; a função da religião, entretanto, é promover 
eventos importantes da vida, os ritos de passagem, valor e significado 
(SCHIMIDT, 2007: 66). 



33 

A esse período inicial, clássico, seguiu-se o período chamado de “rebelde” ou de 

“era anticolonial” Aqui se destacam dois nomes: Sir Edward Evans-Pritchard (1902-

1973) e Claude Lévi-Strauss (1908-2009). Evans-Pritchard foi o primeiro a colocar a 

questão da tradução – que entende como a entrada em um universo intelectual alheio e 

sua transformação em algo compreensível para nós – para a Antropologia da Religião. 

Além disso, merece destaque também pela forma como incluiu a dimensão interna (a do 

crente) em sua obra, coisa pouco comum em sua época. Lévi-Strauss, por sua vez, 

merece destaque não apenas pelo volume de sua obra, mas por ter desenvolvido 

 
(...) um dos últimos grandes movimentos na Antropologia, o estruturalismo 
(francês), no qual combinou as ideias do funcionalismo estrutural com os 
conceitos em desenvolvimento da linguística estrutural. (...) Seu objetivo é 
compreender a estrutura universal, uma vez que ele acredita que as estruturas 
subjacentes às sociedades particulares são universais (SHCIMIDT in 
USARSKI, 2007: 69). 

 
Na contemporaneidade, embora o estruturalismo ainda seja uma corrente 

importante, tende-se mais a estudar a experiência religiosa individual, mesmo que se 

destaquem aspectos sociais e coletivos da crença. Além disso, em relação à 

metodologia, têm-se privilegiado cada vez mais a observação participativa. E a maior 

mudança no campo tem a ver com a concepção da disciplina: e antes ela era comumente 

vista como uma forma de tradução, hoje essa tradução tem sido entendida em ligação 

estreita com o colonialismo e, por isso, criticada. 

Durante todo seu desenvolvimento e, particularmente, a partir do século XX, a 

Antropologia dedicou-se a estudar uma miríade de temas. Entretanto, com o tempo, 

alguns conceitos tornaram-se chave na compreensão do campo. Entre eles, destacamos: 

a definição de religião11; o gênero (categoria básica para a contextualização de um 

objeto e que funciona também um recorte metodológico; os símbolos (peças 

fundamentais para a compreensão antropológica); os mitos (aquelas narrativas fabulosas 

que racionalizam um fenômeno natural e / ou social; representações sociais nas quais a 

sociedade em questão acredita e que, por isso, diz algo sobre elas, ainda que de forma 

simbólica) e, por fim, os rituais (comportamentos formais prescritos pela crença; o 
                                                 
11 “A definição de Clifford Geertz continua sendo um dos modelos mais influentes não apenas na 
Antropologia mas também no estudo da religião em geral. Geertz propõe, para a religião, uma abordagem 
simbolista focada no que a religião representa. Para ele, a religião é (1) um sistema de símbolos que agem 
(2) para estabelecer, nas pessoas, humores e motivações poderosos, persuasivos e duradouros, (3) 
formulando concepções de uma ordem geral de existência e (4) revestindo essas concepções com uma tal 
aura de factualidade de modo que (5) esses humores e motivações pareçam singularmente realistas. Dessa 
maneira, Geertz define a religião em termos da relação entre dois elementos principais: seu ethos e sua 
visão do mundo” (SCHIMIDT in USARSKI, 2007: 79). 
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aspecto prático da religião que tem por função reforçar a pertença de um indivíduo num 

grupo). 

 
A liminaridade 
 

Dentro do tema dos rituais aparecem em destaque os trabalhos de Arnold Von 

Gennep e Victor Turner. Os objetos de suas análises não são, claramente, próximos do 

objeto de análise desse texto. Contudo, a forma como os dois autores 

instrumentalizaram seu conceito de liminaridade nos pareceu bastante adequada, 

quando conjugada à metodologia histórica, na proposta de uma forma de leitura do 

monasticismo celta. 

 
Arnold van Gennep nasceu em 1873, no Reino da Wüttemberg, um Estado na 

atual Alemanha que existiu entre os anos de 1806 e 1918. Aos seis anos, depois do 

divórcio dos pais, a mãe se mudou para a França, levando o filho consigo. Van Gennep 

mais tarde se matriculou na École des Langues Orientales, onde estudou árabe e na 

École Pratique des Hautes Études, onde estudou Filologia, Linguística, Egiptologia, 

árabe antigo, religiões primitivas e cultura islâmica. Em 1912 mudou-se para a Suíça, 

onde lecionou etnografia na Universidade de Neuchatel, até 1915. Ele morreu na 

França, em 1957, depois de ter publicado uma série de obras que se tornariam bastante 

influentes. Destacam-se em seus trabalhos as considerações sobre o folclore francês 

moderno e sobre os ritos de passagem; particularmente sua obra de 1909 Les rites de 

passage (Os rituais de passagem). Nela, explica que 

 
(...) ao longo da vida o indivíduo realiza a passagem de inúmeras fronteiras que 
demarcam as idades ou eventos da existência humana; por exemplo, ocorre a 
passagem da infância para a juventude e desta para a vida adulta. Há também 
eventos na vida do indivíduo que podem ser considerados como marcos a serem 
ultrapassados: batizados, casamentos, formaturas, etc. O indivíduo ao superar 
estes marcos simbólicos passa pelo que Gennep denominou “ritos de 
passagem”, e é através deles que o homem toma consciência das mudanças em 
sua vida. Mas, além de representar uma transição particular para o indivíduo, os 
“ritos de passagem” representam igualmente a progressiva aceitação e 
participação em determinado grupo social. Trata-se de um processo 
simultaneamente de cunho particular e coletivo (MERINO, 2014: 01). 

 
Nesse sentido, segundo Van Gennep, são esses “ritos de passagem” que 

imputam sentido às transições de um estágio para outro na vida dos indivíduos. Porque 

cada um de nós passa por esses ritos é que somos capazes de demarcar um “antes” e um 

“depois”, separados por uma ruptura. É por isso que o autor defende que viver seja um 
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contínuo “desagregar-se e reconstituir-se, mudar de estado e de forma, morrer e 

renascer. É agir e depois parar, esperar e repousar, para recomeçar em seguida a agir, 

porém de modo diferente. E sempre há novos limiares a atravessar” (GENNEP, 1977: 

157-158). 

Gennep, então, identificou três fases diferentes nos “ritos de passagem” na 

relação indivíduo / sociedade: separação (ou pré-liminar), margem (ou liminar) e 

agregação (pré-liminar). Durante a fase de separação, percebe-se que há desajuste na 

relação sociocultural entre o indivíduo ou o grupo e o coletivo. De fato, a permanência 

desse sujeito em seu estado atual é problemática para o todo e sua mudança é a uma 

forma de manutenção da coletividade. A segunda fase, por sua vez, é marcada por se 

constituir em território desconhecido; em trânsito entre o passado conhecido ao qual não 

se pode retornar e o futuro que ainda não se está apto para vivenciar. A submissão do 

agente da passagem é fundamental para seu sucesso. Por fim, a terceira fase, marca a 

volta desse mesmo agente, já transformado, ao todo; possibilitando-o assumir suas 

novas funções e compreender outra forma de vida em comunidade. 

A exposição é breve, mas serve aos propósitos desse trabalho, que não pretende 

analisar os rituais em detalhes, mas aplicar essa análise ao nosso objeto – o 

monasticismo celta. Assim, nossa tese é de que suas construções [os monastérios] se 

configuram como liminares, ou seja, traduzem um momento histórico análogo ao 

momento do ritual de passagem em que o indivíduo vive à margem da sociedade da 

qual foi separado e na qual será posteriormente reintegrado, recobrando assim o 

equilíbrio e assumindo sua nova condição. Aqui, como lá, suspendem-se as ordens 

simbólicas, hierárquicas e do status social; em seu lugar entram hierarquias mais planas 

e sistemas de funções definidas e claras. 

Essa escolha nos pareceu adequada por conta, inclusive, da posição central que a 

condição liminar assume na teoria antropológica – explicita, inclusive nos termos 

escolhidos por Van Gennep (liminar e dele derivados, pré e pós liminar). É essa fase 

que se encontra na intersecção entre dois universos, como uma zona fronteiriça ou 

neutra que “flutua entre dois mundos” (GENNEP, 1977: 36). Mais ainda, é importante 

notar que o autor explica ao longo de seu texto que as fronteiras que devem ser 

transportas, aparecem fisicamente em muitos rituais de passagem e, como veremos 

durante este trabalho, também quando se aplica essa proposta a uma análise histórica, 

nos monastérios. 
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A obra de Arnold Van Gennep influenciou consideravelmente outros 

antropólogos. Entre eles, Victor Turner. Turner nasceu na Escócia, em 1920 e morreu 

nos Estados Unidos, em 1983. Dedicou-se, incialmente ao estudo da poesia e dos 

clássicos na University College London. Entre 1941 e 1944 serviu o exército real 

durante a Segunda Guerra Mundial. Ele retornou à academia em 1946, passando a 

lecionar na University College. Seu trabalho, contudo, passou a focar-se na 

Antropologia, área na qual obteve seu doutorado em 1955, pela Manchester University. 

Foi durante essa pesquisa que Turner iniciou seu estudo da tribo Ndembu, da Zâmbia. 

Seu trabalho gira ao redor da questão do conflito, resolvido a partir do conceito de 

drama social, que dá conta do simbolismo presente tanto no conflito quanto na solução 

de uma crise – ao menos dentro dos vilarejos Ndembu. 

Outro assunto sobre o qual Turner se debruçou foi o dos rituais. Quando se 

tornou professor na University of Chicago, passou a aplicar seu estudo acerca dos rituais 

e, particularmente sobre os “rituais de passagem” às religiões universais e às vidas de 

heróis religiosos. Foi durante essa fase de sua carreira que publicou O processo ritual: 

estrutura e antiestrutura (1969). Nessa obra, retoma a análise de Arnold Van Gennep 

sobre as fases dos “rituais de passagem”, focando-se na fase intermediária, de transição, 

liminar. Caracterizou-a a partir da humildade, da reclusão, dos testes, da ambiguidade 

sexual e da communitas (TURNER, 1974: 136). 

Turner explica que porque o momento liminar está organizado de forma 

rudimentar, ele expõe por completo o “sujeito ritual (o ‘transitante’)” (TURNER, 1974: 

116-117) às forças rituais, submete-o à influência de uma razão quase que sagrada 

detentora de um tipo de linguagem que extrapola o que deixou de existir e que permeia 

a realidade de forma ampla. Ele também se vê forçado a assumir uma espécie de matriz 

ancestral simbólica através da superação de testes, superando limites. Entre transitantes 

há certa cumplicidade e subserviência à autoridade ritual. Nesse sentido, a Regra de 

Columbanus, analisada no Capítulo III. A vida nos monastérios, parece praticamente 

preconizada no trabalho do antropólogo; e o próprio sistema dos monastérios e sua 

organização poderia ser resumido a partir de uma de suas afirmações relativas ao 

conceito de liminaridade: “[a liminaridade] implica que o alto não poderia ser alto sem 

que o baixo existisse, e quem está no alto deve experimentar o que significa estar 

embaixo” (TURNER, 1974: 119). 

Então, podemos dizer que liminaridade é símbolo de pertença – todos que 

passaram pelo mesmo estágio pertencem à mesma cultura, o que ajuda na construção 
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das ideias de Nós e de Outro. O estágio também facilita a construção de símbolos – 

como as pessoas, enquanto passam por essa fase, desconstroem em suas ideias 

anteriores, fica mais fácil a aceitação das novas ideias religiosas; a pertença e seus 

benefícios desestimulam a crítica. Além disso, a liminaridade também pode ser 

interpretada como uma defesa psicológica contra as incertezas da vida e contra o 

sentimento de solidão: o rito religioso cria uma situação análoga aos momentos incertos 

da vida; a resolução de ambos estaria, portanto, na aceitação de uma religião, que teria 

assertivas contundentes para as perguntas que não podiam ser respondidas, e uma 

hierarquia e ideia de coletividade que impossibilitariam a ideia de se estar só. 

Para Turner a liminaridade enquanto estado intermediário em uma passagem, se 

configura, portanto, ao redor do transitante e suas “características (...) [que] são 

ambíguas, passa[m] através de um domínio cultural que tem poucos ou quase nenhum 

dos atributos do passado ou do estado futuro” (TURNER, 1974: 116-117). 

Historicamente falando, esse é o caso dos monastérios irlandeses e de seus santos 

fundadores, já que eles não refletem a sociedade que os precedeu - a sociedade celta -, 

nem a que os sucedeu, seja na Irlanda, na Escócia, em Gales, na Inglaterra ou na Gália. 

Mais ainda, partindo-se desse pressuposto, podemos considerar que esse estágio 

intermediário contenha em si o que Victor Turner chama de “dois ‘modelos’ principais 

de correlacionamento humano” (TURNER, 1974: 119), respectivamente em relação à 

sua existência física (estrutura e organização) e à sua ligação (necessária) à figura santa 

de seu fundador: 

 

O primeiro é o da sociedade tomada como um sistema estruturado, diferenciado 
e frequentemente hierárquico de posições político-jurídico-econômicas, com 
muitos tipos de avaliação, separando os homens de acordo com as noções de 
“mais” ou de “menos”. O segundo, que surge de maneira evidente no período 
liminar, é o da sociedade considerada como um “comitatus” não-estruturado, ou 
rudimentarmente estruturado e relativamente indiferenciado, uma comunidade, 
ou mesmo comunhão, de indivíduos iguais que se submetem em conjunto à 
autoridade geral dos anciãos rituais. 

 

Nesse sentido, os dois modelos supramencionados são interdependentes (e 

retomam as considerações feitas por Roger Aubert, ver O caminho percorrido pela 

disciplina). Sem o monastério não há lugar para a figura do santo; sem o santo, não se 

estrutura o monastério. “É antes uma questão de reconhecer um laço humano essencial e 

genérico, sem o qual não poderia haver sociedade” (TURNER,1974: 119). Essa relação 

simbiótica começa a se configurar nos monastérios ligados a Patricius; sedimenta-se em 
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Iona e em seus frutos na Britânia e se expande com a chegada do cristianismo celta ao 

continente europeu, com Columbanus. No mais, cabe dizer que ela se sustenta, em 

grande parte, em um modelo específico de santos: o homem iluminado, retirado da 

sociedade, capaz de articular sob seu domínio um grande número de seguidores e que 

deriva seu poder de seu exemplo e de sua ilustração. Essa é a figura de religioso que 

representa, para nós, parte do imaginário medieval; o monge que deve se penitenciar 

constantemente em sua busca pela salvação. Articulador da mentalidade, traduz em seus 

atos a maneira como a sociedade medieval enxerga o mundo: uma eterna luta pelo 

direito ao amor divino. “Seu comportamento é passivo e humilde. Devem, 

implicitamente, obedecer aos instrutores e aceitar punições arbitrárias, sem queixas” 

(TURNER, 1998: 118). 

 
Uma questão de capítulos 
 

A última questão a ser abordada nessa introdução é a de organização dos 

capítulos. A solução a que se chegou sustenta-se sobre duas bases principais: as 

questões levantadas acerca do objeto e as possibilidades de respostas apontadas pelas 

fontes selecionadas, respeitando sempre as balizas teóricas impostas pela Escola Italiana 

de História das Religiões e pelos empréstimos feitos da Antropologia; particularmente a 

ideia de liminaridade. Assim, o trabalho terminou por ser organizado em quatro 

capítulos distintos. 

O Capítulo I. Tara, Dalríada e Dinastia Merovíngia nos mostra como se 

organizava o estágio preliminar desse nosso ritual transformado em processo histórico; 

ou seja, como era a Irlanda, a Ilha da Britânia e a Gália antes da chegada do 

monasticismo celta em suas terras. Aqui se encontram menções aos celtas enquanto 

agrupamento étnico – sua história, suas crenças, sua língua e sua organização social. 

Procuramos também mostrar que esses celtas, porquanto não tenham sido autóctones de 

nenhuma das regiões estudadas, interagiram das mais diversas formas com outros povos 

(especialmente pictos, romanos, francos e anglo-saxões) e que muito dessas interações 

chegaram até nós como lente através da qual o período é conhecido. 

Em seguida, no Capítulo II. Patricius, Columba e Columbanus e no Capítulo 

III. A vida nos monastérios, entramos no estágio liminar, pensado a partir dos dois 

modelos de correlacionamento humano que se configuram durante esse momento, 

conforme estabelecidos por Victor Turner: no Capítulo II aparece aquele que se liga à 

figura santa do fundador e no Capítulo III, à sua existência física (estrutura e 
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organização). O Capítulo II, então, traz em si a análise das fontes – a Confession 

(SHARPE, 1998); The Life of St. Columba (IONA, 1995) e The Life of St. Columbanus 

(BOBBIO, 2004). Ele procura demonstrar como essas figuras (por mais que tenham 

sido posteriormente romanceadas) funcionaram como legitimação dos espaços por eles 

fundados e como autoridade da qual se deriva sua estruturação. Por sua vez, o Capítulo 

III expõe o cotidiano da vida nos monastérios, amarrado ao pressuposto de que suas 

experiências podem e devem ser lidas como válidas graças à legitimidade de sua 

fundação. Expõe-se neste capítulo um pequeno apanhado das ordens existentes na Idade 

Média, os detalhes da Regra de Columbanus, as construções e as artes monásticas. 

Por fim, chegamos ao Capítulo IV. O fim da experiência, o último capítulo 

funciona como o “depois”, a fase de agregação, o momento para o qual o monastério 

prepararia sua comunidade e oferece um olhar de relance sobre os séculos que se 

seguiram à “Era dos Santos na Igreja Celta Primitiva” (Cf CHADWICK, 1961). Aqui, 

procurou-se descrever o fim histórico do movimento de monastérios celtas com a sua 

absorção pela Igreja Romana, a interação (bélica e comercial) com os vikings e as 

reformas internas à própria organização eclesiástica em terras celtas (especialmente a 

Reforma da Igreja Irlandesa no século XII). Lembremos ainda que, durante todos esses 

capítulos, estaremos constantemente procurando descobrir analogias entre as formações 

variadas; definir com rigor da especificidade cada fenômeno ou contexto e reconstruir o 

processo de formação de um dado produto religioso (o monasticismo celta), como 

preconizam Marcello Massenzio e a Escola Italiana de História das Religiões. 
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I. TARA, DALRÍADA E DINASTIA MEROVÍNGIA 
 

A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa 
fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em 
que é reconhecido (BENJAMIN, 1987: 224). 

 
Ao propormos entender os monastérios celtas como espaços – tempo de 

transição, propomos também uma divisão cronológica para nosso objeto de estudos. 

Como vimos na Introdução, a análise dos monastérios pensa-os como o “durante” 

desse processo; logo, há um “antes” e um “depois”. O presente capítulo, procura focar o 

“antes”; o estágio que precede a transição, os antecedentes históricos desse rito de 

passagem histórico a partir da exposição do contexto de três diferentes espaços 

geográficos: a Irlanda, a Escócia e a Gália. 

 
1.1. A Irlanda antes do Cristianismo 
 

A maioria dos estudiosos do tema parece concordar que a História da Irlanda 

começa com a chegada dos primeiros habitantes da ilha há cerca de oito ou nove mil 

anos (HACKNEY & BLACWELL, 2013: 14). A essa primeira leva somaram-se outras 

tantas, narradas em um denso conjunto de lendas que pretendem explicar o passado 

desconhecido. Além das inúmeras informações que essas lendas nos fornecem sobre a 

vida na Irlanda durante o que se convencionou chamar de Pré-História e Idade Antiga, 

alguns achados arqueológicos permitem que saibamos algumas coisas sobre essa remota 

porção de terra, protegida dos avanços romanos pelo frio e pouca acessibilidade.  

 
A Irlanda esteve coberta de gelo por muito tempo. Havia poucas plantas e os 
únicos animais que lá viviam eram criaturas que preferiam a neve e o gelo, tais 
como a rena, os mamutes cobertos de lã e o espetacular cervo gigante irlandês. 
A temperatura flutuava, mas, de forma geral, dentro do mesmo tema frio. Há 
cerca de 13 mil anos, o gelo finalmente começou a desaparecer, a Irlanda se 
aqueceu. Isso foi ruim para alguns dos mamíferos maiores, que se extinguiram, 
mas foi bom para criaturas menores e plantas. Ninguém sabe ao certo como a 
vida selvagem irlandesa chegou até lá; talvez os animais tenham flutuado por 
sobre o Mar Irlandês, ou talvez tenha existido em outros tempos uma ponte 
temporária de terra entre a Irlanda e a Inglaterra. De qualquer forma, ao redor 
do ano 5 mil a.C., a Irlanda estava coberta de florestas e cheia de animais 
selvagens (HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 14 e 15. Tradução nossa)12. 

                                                 
12 “Ireland was covered with ice for a very long time. It had few plants, and the only animals who lived 
there were creatures that preferred snow and ice, such as reindeer, wooly mammoths, and the spectacular 
Irish giant deer. The temperature fluctuated, but mostly just in variations on the same theme of cold. 
About 13,000 years ago, the ice finally started to recede, and Ireland warmed up. This was bad for some 
of the larger mammals, which became extinct, but it was good for smaller creatures and plants. No one 
knows for sure how Ireland’s wildlife got there; maybe the animals floated across the Irish Sea, or maybe 
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1.1.1. As primeiras construções 
 

Inicialmente nômades e caçadores, os habitantes da Irlanda se tornaram, durante 

o neolítico, bem como outros povos no resto da Europa, agricultores. Cultivavam o solo, 

criavam animais e comercializavam seus produtos entre si, ainda que aparentemente de 

forma bastante limitada. Interessa notar, sobre esses homens e mulheres, sua grande 

reverência pelos mortos, feita clara pela durabilidade de muitos dos túmulos megalíticos 

construídos nessa época e por sua complexidade, principalmente no caso dos chamados 

passage grave (ou passage tombs), os túmulos de passagem. “Trata-se de uma câmara 

funerária de pedra coberta por um enorme monte de terra, com acesso à câmara através 

de uma borda externa” (Ó HEIÍHIR, 2000: 9 e 10. Tradução nossa)13. Seu nome deriva 

da passagem que leva da entrada do túmulo à câmara funerária. Outras vezes, esses 

túmulos eram chamados de burial mounds “montes do enterro” ou de “montes das 

fadas” ou fairy mounds. Os irlandeses da época 

 
[...] acreditavam que os espíritos dos anciões – heróis ousados e donzelas 
corajosas – viviam lá [nos fairy mounds]. Sabe-se que os deuses celtas 
criadores, a Tuatha Dé Danann, erma conhecidos como fabulosamente bons na 
construção das coisas e talvez tivessem sido eles os construtores dos túmulos 
que pontuavam o campo. No fim, os espíritos que habitavam os montes das 
fadas se transformaram nas pequenas pessoas das lendas irlandesas mais tardias 
– duendes, fadas e fadinhas – cujos espíritos, diz-se, assombram a terra 
(HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 16 e 17. Tradução nossa)14. 

 

Existem muitos sítios famosos desse tipo de enterramento abertos à visitação 

ainda hoje na Irlanda. Dentre eles está Loughcrew, situado nas montanhas mais altas do 

Condado de Meath15. Esses túmulos foram construídos por membros das sociedades 

neolíticas, os primeiros povos sedentários irlandeses. É importante notar que, embora 

                                                                                                                                               
a temporary bridge of land once existed between Ireland and England. In any case, by about 5000 b.c.e. 
Ireland was covered with forests and full of wild beasts”. 
13 “This consists of a burial chamber of stone covered by a huge earthen mound, with access to the 
chamber through a passage from the outer edge”. 
Cabe lembrar que existem outros tipos de túmulos associados a essa época, nominalmente os court tombs 
(túmulos de corte); wedge tombs (túmulos cuneiformes) e portal tombs (túmulos de portal). Eles variam 
amplamente em tamanho, número e até mesmo interpretações por parte dos arqueólogos e outros 
estudiosos do tema (Cf HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 17 e 18). 
14 “Believed that the spirits of ancient people – bold heroes and brave maidens – lived there. The Celtic 
creator gods, the Tuatha Dé Danann, were known to be fabulously good at building things, and perhaps it 
was they who constructed the tombs dotting the countryside. Eventually, the spirits inhabiting the fairy 
mounds transformed into the little people of later Irish legends – leprechauns, fairies and brownies – 
whose spirits are said to haunt the land”. 
15 A Irlanda é hoje dividida em unidades administrativas chamadas de condados. São ao todo, vinte e seis 
condados na República da Irlanda e seis na Irlanda no Norte (parte do Reino Unidos). Para um mapa 
político contemporâneo ver Anexo I. Mapas contemporâneos. 
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sejam chamados de túmulos e tenham, de fato, servido a esse propósito, evidências 

arqueológicas apontam para o fato de que essas construções tinham também outros 

propósitos, como por exemplo, funcionar como um ponto focal para um grupo de tribos 

ou como marcadores territoriais. As figuras abstratas e simbólicas talhadas em muitas 

das pedras e a orientação de algumas dessas construções (em direção ao sol ou outros 

corpos celestiais) reforçam a natureza ritual desses monumentos [FIGURAS 02 a 06]. 

 

 

 
FIGURA 02: Passage tomb. “Traços de cerca de 25 túmulos sobrevivem em Loughcrew. (...) O túmulo 
principal, Túmulo T, é um exemplo clássico com uma câmara em formato de cruz coberta por um monte 
de pedras ou cairn [estela; marco sobre o túmulo], de 35 metros de diâmetro. Nos dias do equinócio (...), 
a luz do sol entra no túmulo na aurora e ilumina uma série de linhas radiais entalhadas em várias pedras 

dentro do túmulo” (LOUGHCREW TOMBS. Tradução nossa. Acervo pessoal)16. 
 

                                                 
16 “Traces of about 25 tombs survive at Loughcrew. (…) The main tomb, Cairn T, is a classic example 
with a cross-shaped chambre covered by a mound of stones, or cairn, 35m in diameter. On the equinox 
days (…), sunlight enters the tomb at dawn and illuminates a sereies of radial line patterns which are 
carved on various stones inside the tomb”. 
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FIGURAS 03 e 04: Ruínas de uma passage tomb. Nessa imagem vê-se, claramente, a passagem que 
ligava a entrada à câmara principal. Acervo pessoal. 
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FIGURAS 05 E 06: Decorações entalhadas na pedra. “Escavações realizadas em 1943 encontraram essas 
decorações no Túmulo H. Elas (...) devem ter sido colocadas no túmulo quase dois mil anos depois que 

eles foram construídos” (LOUGHCREW TOMBS. Tradução nossa. Acervo pessoal)17. 
 

                                                 
17 “Excavators in 1943 found thses decorated boné chips in Cairn H. (…) They (…) must have been 
inserted into the tomb nearly 2,000 years after it was built”. 
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A construção de fortificações maiores, por sua vez, pertence à chamada Idade do 

Ferro (depois do ano 500 a.C.), muitas das quais sobreviveram em diversos tamanhos e 

formas. Uma das mais impressionantes é Dún Aengus, em Inis Mór, a maior das Ilhas 

Aran, na Baía de Galway [FIGURA 07]. Trata-se de um forte semicircular construído 

na borda de um penhasco, com o mar cerca de 100 metros abaixo de si. A intenção 

desses fortes é debatida pelos estudiosos do período, historiadores e arqueólogos. 

 

 
 

FIGURA 07: Dun Aengus. Vista Aérea. WSU STUDY ABROAD. 
Disponível em: http://faculty.weber.edu/mstevenson1/Ireland08/graphics/DunAengus1.jpg. 

Acesso em: 13 de abril de 2011. 
 

Há aqueles que entendem que sua função principal tenha sido dar abrigo a 

pessoas e seus animais durante ataques. Outros, apontando a incapacidade de se 

localizar os potenciais responsáveis pelos ditos ataques, defendem “que esses fortes 

tenham tido pouco a ver com defesa e tenham sido centros de adoração e cerimônias” 

(Ó HEIÍHIR, 2000: 11. Tradução nossa)18. Essa teoria parece ser favorecida atualmente, 

a julgar pelo número de autores que subscrevem a ela. Ó hEiíhir, em seu livro A pocket 

History of Ireland, Thomas Cahill, em How the Irish Saved Civilization, Nora 

Chadwick, em The Age of the Saints in the Early Celtic Church e Peter Bellisford Ellis, 

em Celtic Inheritance são apenas alguns exemplos. Para Ellis, inclusive, ela parece 

lógica em termos de continuidade para com a elaboração dos enterramentos, presente já 

há milênios na ilha, o que implicaria em um povo com preocupações religiosas 

                                                 
18 “That these forts had little to do with defense and were centers of worship and ceremonial”. 
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destacadas (Cf ELLIS, 1985: 30). Por último, existem ainda autores que defendem que 

os fortes tivessem como principal objetivo impressionar; demonstrar poderio local 

(HACKNEY & BLACKWELL, 20013: 28). 

As fortificações permaneceram e continuaram a fazer parte da vida dos 

habitantes da Irlanda ainda por muitos séculos. Depois das primeiras ondas de povos, 

vindos provavelmente da Ilha da Britânia através do estreito canal que separa as duas 

ilhas (Cf Ó HEIÍHIR, 2000: 9), chegaram os celtas que trouxeram, com eles, a pedra 

fundamental da construção da identidade nacional dos irlandeses. De fato, ainda hoje é 

esse o grupo étnico a que a grande maioria dos irlandeses se subscrevem. 

 
1.1.2. As origens 
 

“Os irlandeses são parte de um agrupamento étnico maior, chamado de celtas 

(...) que primeiro adentraram a consciência ocidental ao redor de 600 a.C.” (CAHILL, 

1995: 79. Tradução nossa)19. Pode-se dizer que aqueles que fazem de seu objeto de 

pesquisa a sociedade celta, dedicam-se, em igual parte a conjecturas. Afinal, trata-se de 

um povo iletrado e que não nos legou, portanto, documentos escritos contra os quais se 

possa contrastar teorias criadas a partir de documentos materiais recuperados por 

arqueólogos. Mais ainda, o material escrito de que dispomos chegaram a nós através de 

textos compostos por viajantes romanos, que mais tarde foram transcritos por cristãos 

medievais. 

 
Isso significa que todos os nossos registros escritos sobre os celtas foram 
filtrados por dois grupos de preconceitos: os romanos, que viam os celtas como 
uma cultura alheia que precisava ser conquistada, e os cristãos, que entendiam 
que os celtas eram pagãos que não haviam aceitado a verdade de Cristo 
(HACKNEY e BLACKWELL, 2013: 24. Tradução nossa)20. 

 
De qualquer forma, algumas informações parecem se repetir com frequência na 

bibliografia especializada e devem, portanto, ser consideradas adequadas para a 

construção de um panorama acerca da origem e das características desse povo. Em 

primeiro lugar, cabe lembrar que o termo celta vem do grego keltoi, empregado durante 

muito tempo para ser referir a um grande número de pessoas que habitavam a Europa 

                                                 
19 The Irish are part of a larger ethnic grouping called the Celts (...) who first entered western 
consciousness about 600 b.C.”. 
20 “This means that all of our written records about the Celts were filtered through two sets of biases: the 
Romans, who looked on the Celts as an alien culture that needed to be conquered, and the Christians, who 
thought the Celts were pagans who hadn’t accepted the truth of Christ”. 
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Continental. Estabeleceram-se na França, na Inglaterra e na Espanha, de onde partiram 

para a Irlanda por volta de 350 a.C. 

Lá encontraram antigos assentamentos e, a julgar pela maneira como a 

colonização celta entrou para o imaginário coletivo, o encontro parece ter sido pouco 

amigável. As lendas celtas dão a esses povos, um nome único, Tuatha Dé Danaan21. 

Entendem-nos como uma tribo mística e divina vencida pelos celtas; donos de uma 

“cultura iletrada, aristocrática, seminômade e guerreira, [típica da] Idade do Ferro, sua 

riqueza [estava] baseada na pecuária e na escravidão” (CAHILL, 1995, 81. Tradução 

nossa)22. Seus guerreiros eram famosos por lutarem nus, usando apenas o torque (um 

colar de fios de ouro torcidos) em volta do pescoço [FIGURA 08]. Eram absolutamente 

destemidos e barulhentos. Suas tribos se espalhavam pelo território, mantendo grandes 

vazios demográficos. 

 

 

 
FIGURA 08: O Grande Torque. Snettinsham, enterrado ao redor de 100 a.C. “Esse torque é um dos 

objetos de ouro mais elaborados do mundo antigo. Ele é feito de ouro, misturado com prata e pesa mais 
de 1kg. Torques são feitos de complexas faixas de metal, agrupadas em cordas torcidas ao redor uma da 

outra. As pontas do torque eram feitas com moldes e fundidas às cordas de metal” (BRITISH MUSEUM. 
Tradução nossa. Acervo pessoal) 23. 

                                                 
21 De acordo com a lenda, a ilha da Irlanda foi invadida seis vezes durante sua pré-História. A história 
dessas invasões está contada em um corpo mitológico chamado de Ciclo Mitológico (um título surgido 
entre os séculos XIX e XX), derivado em boa parte do Livro das Invasões (Book of Invasions), do século 
XII. A consequência última dessa série de invasões foi a vitória desse grupo sobrenatural, a Tuatha Dé 
Danaan e o estabelecimento da civilização e da ordem social tal e qual os celtas encontraram em sua 
chegada à Irlanda (Cf HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 42). 
22 “Illiterate, aristocratic, seminomadic, Iron Age warrior culture, its wealth based on animal husbandry 
and slavery”. 
23 “This torc is one of the most elaborated golden objects from the ancient world. It is made from gold 
mixed with silver and weighs over 1 kg. Torcs are made from complex threads of metal, grouped into 
ropes and twisted around each other. The ends of the torc were cast in moulds and welded onto the metal 
ropes”. 
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Na verdade, essa figura idealizada do guerreiro parece se repetir na literatura 

sobre o assunto. Sua braveza e ferocidade se destacam em grande parte das obras sobre 

o tema. Em Why do people kiss the Blarney Stone?, obra que abarca diversos temas 

considerados incomuns ou curiosos acerca da História da Irlanda, Hackney e Blackwell 

descrevem de forma bastante significativa a maneira como essa sociedade sói ser 

retratada. “Há muito que os historiadores imaginam a história antiga como uma série de 

povos tomando as terras uns dos outros. E quando eles divisavam os celtas, eles viam 

guerreiros que saqueavam o campo, arrasando-o e tomando conta da riqueza local” 

(HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 25. Tradução nossa)24. 

Mencione-se também que, por outro lado, os mesmos autores lembram que 

“ainda que haja alguma verdade nessa imagem, parece que o espalhar cultural tenha 

sido, na verdade, um processo muito mais gentil na maior parte do tempo” (HACKNEY 

& BLACKWELL, 2013: 25. Tradução nossa)25. Nessa mesma toada, Thomas Cahill, 

depois de exaltar a figura do guerreiro, declara que, contudo, a grande especificidade 

desta sociedade foi a capacidade de se manter “generosa, bela e corajosa” (CAHILL, 

1995: 94. Tradução nossa)26 quando outras já tinham aberto mão desses valores. E 

embora sejam as mulheres – de uma maneira que não se encontra em outras culturas – 

as maiores poetisas desses traços, elas não são modelos de lealdade quando se trata de 

razões pelas quais elas admiravam seus parceiros. Essa última virtude é reservada aos 

homens e dividida entre eles: a amizade é o relacionamento ideal. Essa dimensão fica 

mais do que clara naquela que é uma das fontes mais importantes de que dispomos para 

conhecer a Irlanda Celta; o Táin Bó Cúailnge (A Boiada de Cooley, em uma tradução 

livre)27. 

O Táin Bó Cúailnge é, na verdade, um poema épico, escrito a partir da tradição 

oral; complexa saga mitológica, originalmente registrada em Old Irish, mas que conta 

com diversas traduções para o inglês. Em seu texto, reporta uma série de eventos em 

volta de uma disputa entre marido (Ailil) e mulher (Medb) para saber quem deles era 

detentor da maior fortuna. O grande herói da trama, porém, é o chamado “Cão do 

Ulster”, Cuchulainn. 
                                                 
24 “Historians have long imagined ancient history as a series of peoples taking over land from one 
another. When they envisioned the Celts, they saw warriors who came marauding over the countryside, 
laying waste and taking over local wealth”. 
25 “Although there is some truth to this picture, it seems that cultural spread was actually a much gentler 
process most of the time”. 
26 “generous, handsome, brave”. 
27 O termo táin é utilizado entre os celtas para designar o roubo de gado como uma atividade (Cf. 
HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 27). 
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“No Táin, o único relacionamento apresentado como ideal é aquele entre os 

guerreiros Cuchulainn e Ferdia, irmãos de criação”, treinados pelo lendário Scathach 

“que, embora forçados pelos truques de Medb a lutar um contra o outro, se amam até o 

fim” (CAHILL, 1995: 95. Tradução nossa)28. Cuchulainn termina por matar Ferdia e, 

em desespero, dirige-se ao corpo (CAHILL, 1995: 96. Tradução nossa)29: 

 
Eu amava a nobre maneira como você enrubescia, 

E amava sua forma bela, perfeita 
Eu amava seus claros olhos azuis, 

Sua maneira de falar, sua habilidade (...) 
 

Seu cabelo cacheado amarelo, 
Como uma grande e adorável joia, 
O cinto simples em forma de folha 

Que você usava ao redor de sua cintura. 
 

Você foi derrotado pelo Cão de Caça, 
Eu choro por isso, bezerrinho. 

O escudo não te salvou 
Que trouxe você para a luta. 

 

O fim dessa amizade30 mostra como a transitoriedade das coisas da vida era 

aceita, entre os celtas, como um dado de realidade, independentemente do sofrimento 

que ela causa: “tal abordagem e tal temperamento implica em músicas maravilhosas e 

histórias excitantes, mas não em paz pessoal ou harmonia social” (CAHILL, 1995: 97. 

Tradução nossa)31. De fato, a Irlanda celta, acredita-se, era um espaço bastante bélico. 

 
Politicamente falando, a ilha dividia-se em pequenos reinos, agrupados em cinco 

províncias, quatro das quais ainda existem como unidades administrativas: Ulster, ao 

                                                 
28 “In the Táin, the only relationship that is presented as ideal is the one between the warriors Cuchulainn 
and Ferdia, foster brothers who, though forced by Medb’s trickery to fight each other, love each other to 
the end”. 
29 “I loved the noble way you blushed,/ And loved your fine, perfect form./ I loved your blue clear eye,/ 
Your way of speech, your skillfulness (…) / your curled yellow hair / like a great lovely jewel, / the soft 
leaf-shaped belt / that you wore at your waist. / You have fallen to the Hound, / I cry for it, little calf. / 
The shield didn’t save you / That brought you to the fray”. 
30 Dafydd Johnston (2013) destaca a importância do conceito de male friendship como categoria para se 
analisar as diversas sociedades celtas. Ele nos lembra que o uso do termo “homossexual” – tanto quanto 
“heterossexual” – seria anacrônico e pouco adequado nesse caso, já que, embora essas amizades tivessem 
um componente físico e esse componente fizesse parte da sexualidade de seus participantes (e de suas 
experiências sexuais), não se tratava, necessariamente de um estigma ou de uma permanência. Além 
disso, ele destaca que, a ideia de male friendship, como modelo, em alguns poemas, aponta não só para a 
questão dos sentimentos, mas também dos lugares e privilégios sociais que algumas dessas relações 
traziam – o que se vê claramente na história de Cuchulainn e Ferdia. 
31 “such an outlook and such a temperament make for wonderful songs and thrilling stories, but not for 
personal peace or social harmony” 
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norte; Munster, ao sul; Connacht, a oeste e Leinster, a leste. Meath, a região central, 

hoje se tornou um condado, embora seus contornos sejam diferentes dos originais. Os 

celtas entendiam a família estendida como uma unidade social. Esses clãs se uniam em 

tribos, ou tuatha, que controlavam as províncias através de chefes locais (chamados de 

ri). Entretanto, a sucessão ao trono não era determinada pela progenitura, mas sim por 

uma eleição, a partir da vontade dos anciões de cada clã. Acima desses governantes 

locais estavam os governantes de cada uma das unidades administrativas. Além disso, 

havia também um rei em Tara [FIGURA 09 a 11], o High King, cujo cargo era 

parcialmente hereditário e parcialmente eletivo, seguindo a mesma lógica das eleições 

locais. 

Tara, um monte no atual Condado de Meath, era considerado um lugar especial 

por conta da Lia Fáil, a “Pedra do Destino”, usada para identificar os reis de direito. 

Diz-se que ela “gritaria se os pés do rei de direito repousassem sobre ela” (HACKNEY 

& BLACKWELL, 2013: 28. Tradução nossa)32. Este rei cumpria funções de caráter 

religioso e funcionava como um árbitro nas disputas entre os reis menores, mas nunca 

exerceu poder político efetivo sobre as províncias. Não era, portanto, a administração 

que fazia dos irlandeses um povo unido, mas sim língua, leis e religião. 

 

 
FIGURA 09: The Hills of Tara. Acervo pessoal. 

                                                 
32 “It shrieked if the feet of the rightful king rested on it”. 
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FIGURA 10: Enterramento em Tara. Acervo pessoal. 
 

 
 

FIGURA 11: Lia Fáil ou a Pedra do Destino. Também conhecida como a Pedra da Coroação, marca o 
lugar em que o ritual de coroação e inauguração do novo rei de Tara acontecia. Acervo pessoal. 
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Os rituais de inauguração dos primeiros reis irlandeses que persistiram na 
Irlanda Gaélica até o fim do século XVI eram ritos de antiguidade pré-histórica 
conduzidos a céu aberto em lugares tradicionais, normalmente situados em 
colinas proeminentes dentro dos territórios. Os ritos envolviam a colocação do 
manto, a outorga da varinha da realeza, a proclamação, a aclamação, o banho, 
uma bebida ritual, a entoação da genealogia do candidato, a recitação de uma 
ode inaugural, banquete e a colocação de um único sapato no pé. Como na 
maioria das práticas medievais de inauguração, a deiseal, uma virada cerimonial 
no sentido horário, que imitava a passagem diária do sol, tinha origens no ritual 
pagão. Na era cristã, o cavalo do rei, vestimentas, armas e roupas de batalha 
eram divididas entre seus principais lordes, oficiais religiosos importantes e seu 
principal fili ou poeta, enquanto nos tempos pagãos, eles eram oferecidos às 
deidades tribais (NATIONAL MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa) 33. 

 
1.1.3. A língua e as leis 
 

A língua era reverenciada na figura do poeta, ou fili (Cf Ó HEIÍHIR, 2000: 14), 

honrada em toda a sociedade irlandesa e bem vinda em quaisquer residências da ilha, 

desde as mais humildes até às pertencentes aos mais altos clãs. Eles eram responsáveis 

por preservar a história dos clãs e da Irlanda em si, seus mitos e a genealogia dos 

governantes. 

 
Os poetas vinham em diferentes graus; um poeta de status mais elevado era 
igual a qualquer chefe local. Treinar para se tornar um poeta levava anos e 
envolvia memorizar milhares de linhas de versos. Os poetas também tinham a 
reputação de conhecer alguma coisa sobre mágica e profecia. Um benfeitor 
esperava que um poeta lhe elogiasse, mas ele tinha de ser cuidadoso; os poetas 
exigiam enormes recompensas, e um poeta insatisfeito podia criar uma sátira 
mordaz que poderia arruinar a reputação de um chefe local (HACKNEY & 
BLACKWELL, 2013: 33 e 34. Tradução nossa)34. 

 
Nesses casos, pouco os chefes locais podiam fazer. As leis irlandesas, ou Brehon 

Laws, garantiam ao poeta esse direito. Sobre essas leis, escritas em algum momento 

entre os séculos VII e VIII d.C., cabe dizer que a teoria hegemônica fala de uma origem 

em um passado pré-cristão (possivelmente dos druidas) e entende que elas, na verdade, 

                                                 
33 “The inauguration rituals of early Irish kings that persisted in Gaelic Ireland up to the end of the 16th 
century were rites of prehistoric antiquity conducted in the open-air at traditional places located usually 
on prominent hills within the territories. The rites involved robing, the bestowal of a wand of kingship, 
proclamation, acclamation, bathing, a drinking ritual, the chanting of the candidates genealogy, the 
recitation of an inaugural ode, feasting and the placing of a single shoe on the foot. Like most of the 
medieval inauguration practices the performance of a deiseal or clockwise ceremonial turn, that imitated 
the daily passage of the sun, had its origins in pagan ritual. In the Christian era the king’s horse, garments, 
weapons and battle dress were shared out among his chief lords, important church officials and his chief 
fili or poet whereas in pagan times they were offered to tribal deities”. 
34 “Poets came in several grades; a poet of the highest status was equal to any chieftain. Training to 
become a poet took years and involved memorizing thousands of lines of verse. Poets were also reputed 
to know something about magic and prophecy. A patron expected a poet to sing his praises, but he had to 
be careful; poets demanded large rewards, and an unsatisfied poet could create burning satire that could 
ruin a chieftain’s reputation”. 
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resumissem séculos de leis e crenças transmitidas oralmente. Essa interpretação parece 

fazer sentido, principalmente quando se leva em consideração, justamente, o papel dos 

filid e as garantias ligadas à sua atuação. Contudo, alguns estudiosos mais recentes, 

sugerem que elas sejam produto da cultura cristã, que combinou antigas práticas 

irlandesas a informações provenientes de outros povos e à Bíblia criando leis locais (Cf 

HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 20 e 30). 

De qualquer forma, sabemos que as leis irlandesas definiam claramente cinco 

grupos sociais. A primeira delas, de cima para baixo, era composta por nobres, 

membros das famílias dominantes e donos de terra. Abaixo deles estavam os homens 

livres; aqueles que arrendavam terras e as cultivavam. Havia ainda uma terceira classe, 

composta por famílias subjugadas por relações semelhantes às de clientela, tinham 

menor posse e menos direitos. Por fim, na base dessa pirâmide social, a quarta classe, 

composta por escravos. A quinta classe de pessoas, que se encontra à parte dessa 

pirâmide era composta por homens letrados. Nesse grupo estavam incluídos juízes, 

médicos, poetas e artesãos; pessoas que, de alguma maneira, gozavam de privilégios 

sociais e que podiam se mover de forma mais livre entre os clãs (Cf HACKNEY & 

BLACKWELL, 2013: 30). 

De forma geral, podemos dizer que essas leis descrevem uma sociedade bastante 

estruturada, com diversas classes e com punições claramente definidas para as 

infrações, aplicadas por advogados chamados de brehons ou breitheamnh. Elas se 

aplicavam às instâncias civis, criminais e militares. O elaborado código de legislação 

baseava-se, sobretudo na comunidade e na família estendida. Era comum, entre famílias 

de importância social, a prática do foster system: suas crianças eram criadas e educadas 

por outras famílias de igual importância social, o que ajudava na formação de laços 

entre diferentes clãs. O exemplo mais conhecido desses laços de criação é a já citada 

amizade de Cuchulainn e Ferdia. 

Além das relações entre progenitores e prole, várias outras eram rigorosamente 

reguladas, fossem entre comerciantes, senhores de terra e seus trabalhadores; entre 

senhor e escravo ou entre maridos e esposas. Sobre essa questão, é importante destacar 

que se é verdade que as mulheres dispunham de um status consideravelmente diferente 

na Irlanda, também é verdade que essas mesmas leis eram claras ao estabelecer os 

parâmetros sob os quais essas mulheres podiam ser definidas. O que se quer dizer com 

isso, é que mesmo numa sociedade em que as mulheres tinham comparativamente mais 
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direitos que os homens, esses direitos se acentuavam entre as mulheres mais próximas 

do poder e esmoreciam conforme chegamos perto das mulheres mais empobrecidas. 

Como exemplo das particularidades do status da mulher nas Brehon Laws, 

podemos citar o fato de elas terem, por exemplo, direito a herdar propriedade e também 

a se divorciar (Cf Ó HEIÍHIR, 2000: 14). Por outro lado, lhes era negado o direto de 

poligamia, assegurados aos homens. “Um marido podia tomar uma segunda esposa (...), 

mas a primeira esposa tinha um status maior do que a segunda. A primeira esposa 

recebia para si o pagamento do dote da segunda esposa e podia fazer o que quisesse com 

a segunda esposa (à exceção de matá-la) durante as três primeiras noites da nova esposa 

em sua casa” (HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 30. Tradução nossa) 35. 

 
1.1.4. A religião 
 

Falar sobre religião celta é retomar o problema das fontes. Assim como sua 

organização social e política, também sua organização religiosa nos foi legada através 

de relatos cuja crítica histórica marcou com pontos de interrogação; principalmente por 

serem os documentos que relatam essa mitologia posteriores ao desaparecimento da 

primitiva religião. Thomas Clancy, por exemplo, em seu texto Sex at Samhain: 

“Cosmological” sex in Medieval Celtic narratives (2013), propõe que as leituras dos 

textos ligados à religião celta, como a lenda da Tuatha Dé Danann tenham sido 

fortemente marcadas pela ignorância da narrativa substituída pela busca por uma 

construção mitológica que a mantenha despida do mundano e das funções corporais 

mais básicas do ser humano. Nesse sentido, ele concorda com as colocações de 

Burnyeat (2013) sobre as implicações políticas das interpretações das fontes no campo 

dos estudos celtas. Entretanto, algumas proposições parecem suficientemente seguras 

para serem feitas, de acordo com a literatura especializada. 

Começa-se afirmando categoricamente que os celtas eram politeístas; ou seja, 

criam em vários deuses e deusas. Embora houvesse certa hierarquia entre os deuses 

celtas, sua organização não parece ter sido tão estrita quanto àquela das mitologias 

gregas ou romanas, mais conhecidas do Ocidente Moderno. Entende-se, por exemplo, 

que coexistiam o culto aos animais e à natureza com o culto aos deuses-heróis, de algum 

modo identificado com o culto aos ancestrais. Outra peculiaridade dessas divindades 

                                                 
35 “A husband could take a second wife (...), but the first wife had higher status than the second. The first 
wife received the second wife’s bride price for her own and was allowed to do anything she wanted to the 
second wife (short of killing her) during the new wife’s first three nights at home”. 
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advém do fato de que muitos de seus nomes nunca foram registrados. “Ainda há 

estátuas estranhas na Irlanda que retratam seres assustadores, muitos com duas ou três 

faces; quem eles eram ou o que faziam, ninguém sabe” (HACKNEY & BLACKWELL, 

2013: 39. Tradução nossa)36. 

Uma das características mais interessantes das divindades celtas irlandesas era 

sua tradição trina; ou seja, o fato de que com frequência essas divindades apareciam em 

grupos de três – grupos esses muitas vezes tratados como uma única entidade. Esse era 

o caso, por exemplo de Brígida, filha de Daghdah, ou o “Bom Deus”, principal deus do 

panteão irlandês. Deusa da fertilidade e dos poetas; tinha duas irmãs, também chamadas 

Brígida, associadas ao artesanato e à cura. As três eram frequentemente tratadas como 

uma única entidade, as deusas-mães (Deae Matres) [FIGURA 12 e FIGURA 13]. “O 

símbolo de Brígida era o fogo, e manteve-se um fogo acesso em para ela no Condado de 

Kildare desde os tempos pré-cristãos até 1151. Ela mais tarde se transformou na santa 

cristã Santa Brígida” (HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 39. Tradução nossa)37. 

Além de Brígida, dois outros exemplos dignos de nota são as irmãs Mórrígna (Mach, 

Mórrígan e Babd), representando a guerra e a fertilidade e o deus Boibhniu, líder dos 

três deuses artesãos. 

 

 
 

 
FIGURAS 12 e 13: Deae Matres. Respectivamente: casa de banho romana; Bath (direita) e Yorkshire 

Museum (esquerda); Inglaterra, século III. Acervo pessoal. 

                                                 
36 “There are still strange statues in Ireland that depict fearful beings, many with two or three faces; who 
they were or what they did, no one knows”. 
37 “Brigid’s symbol was fire, and a fire was kept alight for her in County Kildare from pre-Christian times 
until 1151. She later transformed into the Crhstian St. Bride or St. Brigid”. 
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Além dos cultos privados aos ancestrais, havia também algumas festividades 

coletivas, relacionadas às estações, basicamente a do frio (gamh) e a do calor (samh). 

Quatro grandes festivais pontuavam o ano. Eram elas: Imbolc (1º de fevereiro; em honra 

à Brígida, associado ao nascimento dos cordeiros e à lactação das ovelhas); Beltane (1º 

de maio; quando se acendiam grandes fogueiras, dançava-se e se celebrava o início do 

verão); Lughnasa (fim do verão; em honra à Lug, deus do Sol, da genialidade e da luz, 

celebrando as colheitas) Samhain (1º de novembro; marca o fim do verão e o dia em que 

os espíritos podiam voltar à terra em companhia dos deuses e deusas). 

É importante lembrar que quando se fala de mitologia celta, não se refere apenas 

a deuses ou seres dessa categoria divina construídos a partir da imagem e semelhança 

dos seres humanos. Os celtas também parecem ter crido em uma série de outros seres 

fantásticos, como os leprechauns, os gigantes (o próprio deus Daghdah, o Deus Criador, 

High King na lenda da Tuatha Dé Danann é um gigante) e as fadas. O corpo de lendas 

ligadas a esses seres é bastante amplo e pode ser consultado em diversas formas, 

inclusive virtualmente. Contudo, uma boa obra para compreendê-lo ou às Sagas 

Irlandesas é o recente libro de Tomás Ó Cathasaig, Coire Sois, The Cauldron of 

Knowledge. Esse manual para as Primeiras Sagas Irlandesas, mostra como convivem 

nesses escritos (traduzidos para o latim dentro dos mosteiros) histórias de divindades e 

seres pouco cristãos. Além disso, o autor sublinha em várias passagens a associação 

comumente feita entre fadas e os topos das montanhas, onde se formava a névoa; era 

esse o espaço reservado para o contato do profano com o sagrado, aquele que nunca 

podia ser completamente domado (Ó CATHASAIG, 2013: 123). 

No mais, cabe dizer que outra concordância quase que universal entre os autores 

que se dedicam ao tema da religião celta na Irlanda antes da chegada do cristianismo se 

dá em relação ao destaque garantido para a figura do sacerdote, o druida – tanto que, em 

muitos casos, usa-se o termo “druidismo”. Ao que parece, era importante a ideia de que 

“da união da deusa Mãe-Terra com o deus tribal procedia ao vínculo da tribo com seu 

território, simbolizando e garantindo a prosperidade da descendência, do gado, da 

agricultura, bem como o sucesso na guerra” (BARBOSA, 2013). Além disso, segundo 

Nora Chadwick, em seu livro The Celts (1997): 

 

O núcleo dos ensinamentos druídicos era que a alma não morria, mas passava 
para outro corpo e [que] por conta disso, havia pouco medo da morte. Sugeriu-
se algumas vezes que os celtas tenham crido na metempsicose, a expiação do 
pecado em outros corpos depois da morte, mas há pouca evidência de qualquer 
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tipo de que os celtas acreditassem em pecado e punição. Não há dúvidas, porém, 
de que havia uma forte crença na vida após a morte (CHADWICK, 1997: 154. 
Tradução nossa)38. 

 
1.1.5. Uma nota sobre o sacrifício humano 
 

A questão dos sacrifícios humanos como parte dos rituais celtas aparece com 

frequência nos estudos sobre o tema. Contudo, pouco se pode afirmar com maior grau 

de certeza. Alguns autores defendem que, em ocasiões e situação muito especiais os 

druidas possam ter praticado o sacrifício humano; por exemplo, quando de uma guerra 

que há muito se arrastava e cujo fim seria benéfico para toda a comunidade – ou, em 

caso de sucessivas colheitas fracassadas. Essa parece ser a posição adotada por Nora 

Chadwick, em The Celts (Cf CHADWICK, 1997: 154 e 155) e pelos professores de 

Estudos Celtas responsáveis pela curadoria do National Museum of Ireland, onde estão 

expostos corpos que foram encontrados em pântanos ao redor do país. Junto à 

exposição, está a seguinte passagem: 

 

A morte ritual de seres humanos cujos restos eram então depositados em 
pântanos é uma prática conhecida não apenas da Irlanda, mas também da 
Britânia e de partes do norte da Europa. Pesquisas atuais sugerem que a prática 
na Irlanda estava ligada a rituais de realeza e soberania. A inauguração de um 
rei simbolizava seu casamento com a deusa territorial da terra e oferendas eram 
feitas para deidades, tanto masculinas quanto femininas para assegurar um 
governo de sucesso. Além do sacrifício humano, objetos associados com a 
inauguração eram ritualmente depositados, incluindo vestimentas e regalia, 
armas, equipamentos para banquete, rédeas de cavalos, juntas de bois e partes 
de veículos com rodas. Ofertas tais como manteiga, pedras de moer, partes de 
arados e foices demonstram que a fertilidade da terra estava intimamente ligada 
aos conceitos de realeza e soberania. A distribuição de oferendas votivas sugere 
que elas eram depositadas próximo às fronteiras tribais, como forma de 
expressar a soberania do rei e defina-la (NATIONAL MUSEUM OF 
IRELAND. Tradução nossa)39. 

                                                 
38 “The core of druidic teaching was that the soul did not die, but passed into another body, and [that] on 
this account there was little fear of death. It has sometimes been suggested that the Celts believed in 
metempsychosis, the expiation of sin in other bodies after death, but there is little evidence of any kind 
that the Celts believed in sin and punishment. There can be little doubt, however, that there was a strong 
belief in an after-life”. 
39 “The ritual killing of human beings whose remains were then deposited in bogs is a practice known not 
only from Ireland but also from Britain and parts of northern Europe. Current research suggests that the 
practice in Ireland was related kingship and sovereignty rituals. The inauguration of a king symbolised his 
marriage to the territorial earth goddess and offerings were made to deities, both male and female to 
ensure a successful kingship. In addition to human sacrifice, objects associated with inauguration were 
deposited ritually, including garments and regalia, weapons, feasting equipment, horse harness, yokes and 
parts of wheeled vehicles. Offerings such as butter, quern stones, plough parts and sickles demonstrate 
that the fertility of the land was closely linked to concepts of kingship and sovereignty. The distribution 
of votive offerings suggests that they were deposited in proximity to tribal boundaries so as to express the 
king’s sovereignty and define it”. 
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FIGURA 14: O Homem de Baronstown West, Co. Kildare. Início da Idade de Ferro (200 – 400 d.C.). 
“Encontrado durante a temporada de corte de turfa em 1953, tendo permanecido submerso a uma 

profundidade de pelo menos 1,9 metros no brejo. Uma camada de pedaços de bétula e avelãs interlaçados 
sobrepunha-se aos restos, que eram de um homem entre os 25 e os 30 anos de idade. (...) Um pedaço de 

pano de lã preso com pregadores de madeira se estendia por trás do corpo até os pés como uma mortalha. 
Do lado de fora do pano havia uma capa semi-circular de couro” (NATIONAL MUSEUM OF 

IRELAND. Tradução nossa. Acervo pessoal)40. 

 
Contudo, a maior parte dos historiadores que se dedicam ao tema, discorda que 

os celtas (mais especificamente seus homens sagrados, os druidas) tenham praticado 

sacrifício humano. Essa parece ser hoje a posição mais aceita entre aqueles que têm 

nesse povo seu objeto de estudo. De fato, mesmo quando de frente a explicações dadas 

ao grande público, essa tende a ser a postura adotada. Na sessão destinada aos celtas no 

National Museum of Scotland, por exemplo, há uma placa intitulada “Os mortos 

                                                 
40 “[Baronstown West Man] was found during peat cutting in 1953 having lain at a depth of at least 1,9 m 
in the bog. A layer of interwoven birch or hazel sticks overlay the remains, which were those of a male 
aged between 25 and 30 years. (…) A woolen textile joined along the back of the body with wooden pegs 
extended to the feet in the manner of a shroud. Outside the textile there was a semi-circular leather 
cloak”. 
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mágicos – usos rituais de restos humanos” (Tradução nossa)41. Junto à exposição de um 

corpo desmembrado, está a seguinte explicação: 

 
Restos humanos eram, algumas vezes, usados com propósitos rituais, mágicos, 
Há cerca de 2 mil anos, nas ilhas ocidentais, o corpo parcialmente decomposto 
de um jovem de mais ou menos 12 anos foi esquartejado e depositado em quatro 
covas, junto com os restos de dois jovens bezerros e duas ovelhas. As covas 
foram encontradas embaixo de uma casa. Pode ser que ele tenha se afogado e 
quando seus restos em decomposição foram encontrados, decidiu-se pela 
realização de rituais para dar-lhe – e talvez a seu fantasma – algum descanso. 
Pode ser que ele tenha sido vitima de sacrifício, o que é altamente improvável. 
Colocar as carcaças desmembradas dos animais era parte do ritual. A casa pode 
ter sido construída sobre as covas porque este lugar passara então a ser visto 
como um de boa sorte (Tradução nossa. Grifo nosso)42. 

 
Além da dúvida sobre a existência dos sacrifícios humanos entre os celtas, esse 

excerto nos traz outra informação importante sobre a crença desse povo: a ligação entre 

a presença de ossos (humanos e animais) nas fundações de uma construção e boa 

fortuna. De fato, este parece ter sido um traço comum a diversos assentamentos celtas, 

não apenas nas ilhas da Britânia e da Irlanda, mas também no continente (Cf LeROUX e 

GUYONVARCH’H, 1991: 44). 

 

                                                 
41 “The magical dead – ritual uses of human remains”. 
42 “Human remains were sometimes used for ritual, magical purposes. Around 2000 years ago, in the 
Western Isles, the partially decayed body of a youth aged about 12 was cut into quarters and deposited in 
four pits along with the butchered remains of two young cattle and two sheep. The pits were found 
beneath a house. It may be that he had drowned, and when his decaying remains were found, rituals were 
performed to lay him – and perhaps his ghost – to rest. Or he may have been the victim of a sacrifice, 
which is highly unlikely. Placing the dismembered animal carcasses in the pits was part of these rituals. 
The house may have been built above the pits because this place was now seen as a place of good luck”. 
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1.2. A Escócia e a cristianização 
 

A Escócia, assim como a Irlanda, antes dos celtas estava culturalmente inserida 

na lógica de todo o continente europeu da Pré-História. Não havia uma identidade única 

que a diferenciasse dos outros atuais países que compõe hoje o Reino Unido (Cf 

KILLEN, 2006: 08). Seus primeiros habitantes conhecidos chegaram por volta de 7.000 

a.C., com o fim da Era Glacial. Eram caçadores nômades que foram superados por uma 

nova onda de invasores, por volta de 3.000 a.C., quando uma cultura neolítica se 

estabeleceu na ilha. Agricultores e pastores, esses homens produziam – assim como os 

outros grupos das Ilhas Britânicas – artefatos de bronze considerados artigos de luxo. 

 
A Idade do Bronze cedeu espaço à Idade do Ferro, trazida para as Ilhas 
Britânicas por novas ondas de povoadores vindos da Europa Central, os celtas. 
É bastante possível que os habitantes da Escócia à época fossem celtas, mas 
suas origens são incertas. A nova onda de celtas da Idade do Ferro passou por 
cima de todos antes deles, usando sua tecnologia superior – especialmente 
bélica – que o ferro fundido proporcionava (KILLEN, 2006: 09. Tradução 
nossa)43. 

 
Já desde a época anterior aos celtas a Escócia, por conta de sua geografia, se 

dividira claramente em duas partes: as terras altas, ou highlands, formadas por 

montanhas que dificultavam ou impediam o transporte dentro do território e as terras 

baixas, ou lowlands. Em ambas as regiões, porém, havia “uma sociedade local e tribal 

que se baseava em relações sociais estáveis e em pequena escala” (KILLEN, 2006: 11. 

Tradução nossa)44. 

 
1.2.1. A invasão romana 
 

Esse arranjo permaneceu intacto até o ano de 43 a.C., quando chegou ao sul da 

Britânia o general romano Cláudio, que mais tarde viria a se tornar imperador. “No final 

dos anos 70 os romanos haviam conquistado todo o território da moderna Inglaterra e 

Gales até a linha dos Montes Cheviot. Então um novo governador romano foi apontado 

                                                 
43 “The Bronze Age yielded to the Iron Age, brought to the British Isles by new waves of settlers from 
central Europe, the Celts. It is quite possible that the existing inhabitants of Scotland were themselves 
Celtic, but their origins are uncertain. The new wave of Iron Age Celts swept all before them, using the 
superior technology – especially in arms – which iron smelting afforded”. 
44 “A local, tribal society based on stable and small-scale social relationships”. 
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e ele fixou seu olhar nas terras mais ao norte. Seu nome era Gnaeus Julius Agricola” 

(KILLEN, 2006: 11. Tradução nossa)45  

Agricola servira na Britânia quando jovem, por isso tinha conhecimento da ilha 

quando assumiu seu comando. Seu avanço através dos Cheviots foi possibilitado pela 

preferência que os celtas exibiam, tanto na Britânia quanto na Irlanda, pela autonomia 

local. Eles escolheram não se unir contra os invasores, e assim, muitas sociedades locais 

caíram, uma a uma, frente às organizadas e centralizadas legiões romanas (Cf KILLEN, 

2006: 12). 

No entanto, Agricola foi chamado em seguida de volta a Roma, e suas 

fortificações entraram em declínio, garantindo aos habitantes das terras altas, os 

highlanders, sua independência de Roma. “A presença romana no sul da Escócia foi 

gradualmente recuada até que o Imperador Adriano, em sua visita à Britânia em 122 

ordenou a construção da grande muralha que recebeu seu nome (...) a fronteira norte do 

Império” (KILLEN, 2006: 13. Tradução nossa)46. 

Mais tarde, na segunda metade do século II, Antonino Pio ordenou a construção 

de outra muralha, diminuindo a extensão do domínio romano na Escócia. No século II, 

foi feita uma última tentativa de conquista, mas sem sucesso. A Escócia continuaria 

celta por mais alguns séculos, especialmente com a retirada completa dos romanos da 

ilha da Britânia, em 410. No entanto, os escoceses devem a seus invasores latinos quatro 

grandes legados: a ideia de uma identidade separada (por conta das muralhas), a 

consciência destacada da divisão entre as terras altas e as terras baixas, o nome 

Caledônia para sua região ao norte do Rio Forth e, 

 
(...) finalmente, a palavra pictos, uma das palavras mais provocativas da 
História Escocesa. É uma palavra romana, que vem do latim picti, povo pintado, 
e pode se referir à prática de pintar o rosto antes da batalha. De qualquer forma, 
os romanos a usaram para descrever as tribos da Caledônia. (KILLEN, 2006: 
13. Tradução nossa)47. 

 

                                                 
45 “By the late 70s the Romans had conquered all of modern England and Wales up to the line of the 
Cheviot Hills. Then a new Roman governor was appointed, and he fixed his eye on the land further north. 
His name was Gnaeus Julius Agricola”. 
46 “The Roman presence in southern Scotland was gradually pulled back farther and farther until the 
Emperor Hadrian, on his visit to Britain in 122, ordered the building of the great wall that was named for 
him (…) the northern boundary of the empire”. 
47 “Finally, the word Picts, one of the most teasing words in Scottish history. It is a Roman word, from the 
Latin picti, painted people, and may refer to the practice of face-painting before a battle. At any rate, the 
Romans used it describe (sic) the tribes of Caledonia”. 
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1.2.2. Os pictos 
 

Os pictos passaram a dominar o imaginário coletivo acerca da Escócia, mas a 

verdade é que com a saída dos romanos da Britânia, sua presença só se fez marcante nas 

terras altas, e deixa de ser registrada no século IX, substituída pela presença celta. 

Contudo, suas contribuições são consideráveis para a história e para a arte escocesa.  

Muito do que sabemos sobre os Pictos nos chega com ajuda da arqueologia e dos 

vestígios materiais. A partir daí, podemos supor, por exemplo, a complexidade da fé dos 

pictos tanto quanto da amplitude do escopo de suas representações artísticas. Com 

segurança, pouco podemos afirmar; apenas que eles certamente criam na vida após a 

morte e se preocupavam com o conforto de seus mortos. Na verdade, escavações 

apontam, nesse sentido, proximidades consideráveis com as crenças e os costumes 

celtas. 

Muitas das comunidades pictas e celtas primitivas cultuavam seus ancestrais 

construindo enormes sítios funerários. Nesses sítios os ossos dos recém-falecidos eram 

misturados aos ossos daqueles mortos há muito tempo. Na imagem abaixo [FIGURA 

15], vemos alguns desses ossos; inclusive um crânio. É importante ressaltar que, como 

nos lembram François Le Roux e Christian-Jacques Guyonvarch’h, em A Civilização 

Celta (1993), em vários momentos da história a cabeça humana se tornou um objeto de 

importância ritual. Entre os celtas, por exemplo, era comum que os crânios descarnados 

de inimigos vencidos fossem expostos em locais importantes, como o fosso que cercava 

os assentamentos fortificados. Tais troféus seriam sinais óbvios de vitória e dominação. 

Além disso, lembram-nos também os autores que, em algumas ocasiões, esses crânios 

(ou parte deles), podiam ser usados como objetos de decoração das casas dos líderes 

tribais ou como amuletos; reforçando a autoridade de uma ou outra figura. 
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FIGURA 15: Enterramentos. Acervo pessoal. 
 

Muitos desses túmulos eram construídos de forma a lembrar (em diferentes 

graus) as casas dos vivos. Os mortos eram enterrados com objetos do cotidiano que, 

entendia-se, poderiam usar novamente em sua vida além da morte. Além de objetos, 

enterrava-se também comida para os mortos. Além disso, algumas dessas construções, 

verdadeiras casas para os mortos, eram decoradas com símbolos sagrados, como o que 

se vê na imagem abaixo, encontrado na atual Escócia e que arqueólogos acreditam datar 

na primeira metade do terceiro milênio antes de Cristo [FIGURA 16]. É interessante 

notar que muitas das peças que se encontram em exposição nos diferentes museus e 

sítios escoceses guardam profundas semelhanças com aquelas encontradas nos 

enterramentos irlandeses; principalmente aqueles ao longo do Vale do Rio Boyne. 

 

 
 

FIGURA 16. Símbolos sagrados. Acervo pessoal. 
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Os pictos também eram conhecidos pelo entalhe de animais em pedras; bem 

como os celtas irlandeses. Na verdade, sua forma de arte é bastante característica e 

surge a partir do primeiro milênio antes de Cristo. Além de seres mitológicos, esse povo 

também é reconhecido por seus retratos em pedra de seres como javalis, patos e peixes 

[FIGURA 17]. 

 

 

 
 

FIGURA 17: Animais entalhados n pedra. Acervo pessoal. 
 

Contudo, não apenas os animais têm lugar na arte picta. Aqui encontramos 

também outros símbolos entalhados em pedras. Os pictos, por vezes, escolhiam 

imortalizar itens pessoais valorizados, como escovas, pentes, espelhos e broches; em 

outros casos, o significado imediato do desenho não é tão claro [FIGURA 18]. 
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FIGURA 18: Símbolos pictos em pedra. Século III. Acervo pessoal. 

 
Aqui, o que vemos podem ser sinais mágicos ou podem ser representações de 

objetos como cetros ou outras insígnias de ofício. Por outro lado, é possível também que 

representem armas estilizadas, como escudos, lanças quebradas ou flechas. 
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1.2.3. Dalríada 
 

Apesar seu significado em termos de construção da identidade escocesa ou de 

seu legado cultural, contudo, como dito anteriormente, as menções aos pictos 

desaparecem ao redor do século IX, quando sua presença já era restrita às terras altas. 

Nas ilhas e no resto do país - enquanto que na maior parte de sua vizinha Inglaterra 

chegavam os invasores Anglo-Saxões - permaneceram os celtas. Só que esses celtas 

eram irlandeses. 

 
Saqueadores do reino de Dalríada48 na região nordeste da Irlanda estabeleceram 
um reino irmão em Argyll (do gaélico Oirear Gael, praia dos gaélicos) a que 
eles também chamaram de Dalríada (...). Os romanos, que conheciam a Irlanda 
ainda que nunca a tivessem invadido, chamavam-nos de Scotti (escotos), de 
onde vem a palavra inglesa para escoceses e Escócia. Os habitantes da Dalríada 
(...) também trouxeram o cristianismo (KILLEN, 2006: 14. Tradução nossa)49. 

 
“O primeiro missionário cristão conhecido na Escócia, St. Ninian, se estabeleceu 

em Galloway no início do século V” (KILLEN, 2006: 16. Tradução nossa)50. Pouco se 

sabe sobre esse santo que, aparentemente, teria saído em missão ao redor do ano 400 

(LEHANE, 2005:123), e seu legado é considerado de curta duração. “Evidências 

arqueológicas assim o sugerem, negativamente, por conta da falta de resquícios 

culturais” (LEHANE, 2005: 124. Tradução nossa)51. Entretanto, ele é considerado por 

Bede o apóstolo dos pictos. A importância de Bede (ou Beda) está em sua obra mais 

famosa, Ecclesiastical History of the English People, completada em 731 e considerada 

“o primeiro relato escrito da Inglaterra Anglo-Saxã” (FARMER, 1990: 19. Tradução 

nossa)52. É nessa obra que percebemos o quanto Ninian recebeu seu destaque 

postumamente. 

 

                                                 
48 Dalríada ou Dál Riata: “Alguns termos são intermediários entre nomes dinásticos e designações mais 
amplas, o dál em Dál Riata [e nomes similares] significa ‘divisão, parte’; os Dál Riatas eram um povo 
que tomavam seu nome e identidade de Riata, e aqueles que dele descendiam” (SHARPE, 1995: 239. 
Tradução nossa). 
“Some terms are intermediate between dynastic names and wider designations; the dál in Dál Riata [and 
similar names] means ‘division, share’; the Dál Riata were the people who took their name and identity 
from Riata rather than those who descended from him”. 
49 “Raiders from the kingdom in Dalríada in north-east Ireland established a sister kingdom in Argyll 
(from the Gaelic Oirear Gael, shore of the Gaels) which they also named Dalríada (…). The Romans, 
who knew Ireland although they never invaded it, called these people Scotti, hence the English words 
Scots and Scotland. The Dalríadans (…) also brought Christianity”. 
50 “The first known Christian missionary to Scotland, St Ninian, established himself in Galloway early in 
the 5th century”. 
51 “Archaeological evidence shows as much, negatively, by a gap of cultural remains”. 
52 “The first account of Anglo-Saxon England ever written”. 
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Dizem que os pictos do sul, que vivem deste lado das montanhas, abandonaram 
seus erros de idolatria (...) e aceitaram a verdadeira Fé através da pregação do 
Bispo Ninian, um homem muito reverenciado e santo da raça britânica, que 
tinha sido instruído de forma regular nos mistérios da fé cristã em Roma. O 
centro episcopal de Ninian, chamado de Saint Martin é famoso por sua igreja 
portentosa, agora governado pelos ingleses e local de enterramento de seu corpo 
e de muitos outros santos. O lugar pertence à província da Bernicia e é 
comumente chamado de Candida Casa, a Casa Branca [atual Whithorn], porque 
ele construiu a igreja de pedra, o que era incomum entre os britânicos (BEDE in 
FARMER, 1990: 148. Tradução nossa)53. 

 
Anos depois de sua morte, Whithorn se tornou um importante centro religioso e 

peregrinos começaram a visitar o relicário do santo. Além de fixar a presença cristã na 

região, Whithorn também contribuiu para o surgimento de um estilo distinto na arte 

sacra. Suas cruzes, assim como as encontradas em Galloway eram simples, porém 

cravadas com excepcional habilidade. 

De forma geral, entende-se que a maneira como Beda descreve a atuação de 

Ninian e sua importância seja efetivamente exagerada. Contudo, há de se dizer que seu 

exagero parece se sustentar em pelo menos dois grupos de evidências: arqueológicas e 

linguísticas: “primeiro, escavações confirmaram as origens britânicas de Whithorn; e 

inscrições em Galloway (...) demonstram a presença de uma cristandade pós-romana. 

Segundo, os britânicos de fato tiveram participaram da conversão dos pictos do sul, 

como pode ser visto por evidências ligadas a nomes de lugares” (CHARLES-

EDWARD, 2010: 123. Tradução nossa)54. A evidência arqueológica encontra-se 

parcialmente exposta no Museum of Scotland, onde podemos ver, junto a pedras 

entalhadas, sinos, torque e outros objetos cotidianos, uma pequena placa que nos 

informa: 

 
Os primeiros missionários trabalharam para converter povos ao cristianismo. A 
religião arraigou-se nas crenças das pessoas - mesmo objetos diários tais como 
moedores podiam ter neles cruzes entalhadas. Estes missionários viajaram por 
todo o país – como mostra a presença de sinos que os monges carregavam 
consigo por toda costa ocidental da Escócia. Os sinos eram usados durante as 
cerimônias religiosas. Chamavam também o fiel para a reza em certas horas do 

                                                 
53 “The southern Picts, who live on this side of the mountains, are said to have abandoned the error of 
idolatry (…) and accepted the true Faith through the preaching of Bishop Ninian, a most reverend and 
holy man of British race, who had been regularly instructed in the mysteries of the Christian Faith in 
Rome. Ninian’s own Episcopal see, named after Saint Martin and famous for its stately church, is now 
held by the English, and it is here that his body and those of many saints lie at rest. The place belongs to 
the province of Bernicia and is commonly known as Candida Casa, the White House, because he built the 
church of stone, which was unusual among the Britons”. 
54 “First, excavation has confirmed the British origins of Whithorn; and inscriptions in Galloway (...) 
demonstrate the presence of post-Roman Christianity. Secondly, Britons did play a part in the conversion 
of the Southern Picts, as shown by place name evidence”. 
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dia. Alguns destes primeiros missionários foram canonizados após suas mortes, 
e os lugares com eles associados transformaram-se em centros de peregrinação 
(MUSEUM OF SCOTLAND, 2008. Tradução nossa)55. 

 
Depois de sua conversão, líderes políticos tendiam a manter laços estreitos com 

a Igreja Cristã. Muitas vezes, cabia a esses líderes oferecer proteção e apoio físico à 

comunidade religiosa, em troca de proteção e acompanhamento espiritual. De fato, a 

proximidade, em alguns casos era tamanha que se entende que muitos dos artefatos 

encontrados, ao longo dos séculos, nas ruínas dos monastérios tenham sido ali deixados 

por aristocratas, como forma de declarar suas lealdades à comunidade em questão; 

como ex votos ou, como na esperança de manter determinados objetos à salvo de 

incursões de inimigos; nominalmente, os vikings. Esses objetos podiam ser de qualquer 

natureza; por exemplo, broches, como os que se vêem na imagem abaixo [FIGURA 19]. 

Datados entre o século III e IV, esses broches foram encontrados sob altares, na Ilha de 

St. Ninian; sua decoração remete à iluminura dos livros sagrados; numa mistura de 

estilos comuns ao norte da Britânia e à Irlanda. 

 

 
 

FIGURA 19: Broches (séculos III e IV). Acervo pessoal. 
 

                                                 
55 “Early missionaries worked to convert people to Christianity. The religion took root in the people’s 
belief – even everyday objects such as querns might have crosses carved on them. These missionaries 
traveled throughout the country – as the spread of bells carried by the missionaries from the west coast 
shows. Bells were used during religious ceremonies. They also called the faithful to prayer at particular 
times of the day. Some of these early missionaries were honored as saints after their deaths, and places 
associated with them became centers of pilgrimage”. 
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1.3. A Gália antes de Columbanus 
 
1.3.1. A Gália Celta e a Gália Romana 
 

 
 
MAPA 02: A Gália Merovíngia. Disponível em: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MVTextos.html. 

Acesso em 30 de abril de 2013. 
 

Gália era o nome romano dado, na Antiguidade, para as terras celtas na Europa 

Ocidental. Dividia-se em Gália Cisalpina (aquém dos Alpes, de acordo com Roma) e 

Gália Transalpina (além dos Alpes, também de acordo com Roma). Os gauleses 

dedicavam-se à agricultura e dividiam as terras por tribos. Nos séculos III e IV a.C., 

invadiram o norte da Itália. 

Assim como acontece com os celtas no resto da Europa e nas ilhas Britânicas, 

sobre os celtas da Gália conhecemos pouco antes de sua romanização. Contudo, a 

arqueologia parece nos fornecer algumas pistas sobre sua vida antes da conquista. No 

British Museum, o Museu Britânico, há, por exemplo, diversos artefatos celtas 

encontrados na região de Champanhe, no norte da França. Informa-nos o texto: 

 
A região de Champanhe, no nordeste da França é rica em antiguidades da Idade 
do Ferro. As primeiras escavações na região ocorreram na década de 1860, 
parcialmente por conta do interesse de Napoleão III, que estabeleceu por lá um 
grande campo militar que visitava com frequência. Milhares de enterramentos 
da Era do Ferro foram descobertos, mas pouquíssimos foram adequadamente 
registrados; algumas grandes coleções se formaram, mas muitas das descobertas 
se dispersaram. Leonel Morel (1828-1909), um coletor de impostos de Châlons-
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sur-Marne, dirigiu algumas das escavações e coletou artefatos encontrados por 
outros trabalhadores. Seus padrões de escavação e publicação estavam a frente 
de seus contemporâneos e ele juntou a coleção mais importante de antiguidades 
em Champanhe. Em 1901 ela foi adquirida pelo Museu Britânico. Os habitantes 
da Idade do Ferro de Champanhe enterravam alguns de seus mortos com seus 
pertences pessoais. As mulheres usavam os torques (anéis de pescoço), 
braceletes, broches e cintos de correntes; homens tinham espadas, lanças e 
facas. Mulheres, homens e crianças estavam acompanhados de potes (BRITISH 
MUSEUM. Tradução nossa)56. 

 

  
 

FIGURA 20: Ornamentos e armas. Braceletes, broches e pulseiras, 400-300 a.C. (direita); armas, 
ferramentas e itens pessoais tipicamente enterrados com homens, 500-400 a.C. (acervo pessoal) 

 

                                                 
56 “Champagne, in north-east France, is rich in Iron Age antiquities. Excavations started in the 1860s, 
partly because of the interest of Napoleon III, who established a large military camp there and visited the 
area regularly. Thousands of Iron Age burials were discovered, but few were properly recorded; some 
large collections were formed, but many of the finds were dispersed. Leonel Morel (1828-1909), a tax 
collector at Châlons-sur-Marne, directed some excavations and collected artefacts found by other 
workers. His standards for excavation and publication were ahead of his contemporaries, and he 
assembled the most important collections of Iron Age antiquities in Champagne. In 1901 it was acquired 
by the British Museum. The Iron Age inhabitants of Champagne buried some of their dead with personal 
belongings. Women wore torcs (neck-rings), bracelets, brooches, earrings and chain belts; men had 
swords, spears and knives. Women, men and children were accompanied by pots”. 
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FIGURA 21: Carroça-caixão de Somme-Bione 
 

Um veículo com rodas era tradicionalmente incluído em túmulos ricamente 
ornamentados em muitas partes do mundo celta. Enterrados tanto com mulheres 
quanto com homens, parece que o veículo deveria ser interpretado como uma 
carroça – um símbolo de status e mesmo de transporte para o outro mundo, 
mais do que uma carruagem para a guerra. O enterramento com um veículo de 
duas rodas era uma tradição particularmente forte na Champanhe, onde pelo 
menos 140 foram registrados. Muitos foram roubados na Antiguidade ou 
escavados sem registros no século XIX. O enterramento encontrado em 
Somme-Bionne em 1873 é excepcional. Ele não havia sido roubado, a 
escavação foi registrada e todos os artefatos sobreviveram. O corpo de um 
jovem foi colocado no chão da carroça, acompanhado por sua espada em sua 
bainha decorada, uma faca, um conjunto de espetos de ferro, uma jarra etrusca 
de bronze, uma taça grega pintada e um grande pote pintado de vermelho, 
nativo. Os componentes de metal do veículo sobreviveram, junto com a fina 
coleção de cabrestos. (BRITISH MUSEUM. Tradução nossa. Acervo pessoal)57. 

 

Seus enterramentos e sua metalurgia, contudo, não esconde sua instabilidade 

política – o apreço pela guerra acima discutido talvez explique melhor essa faceta da 

                                                 
57 “A wheeled vehicle was traditionally included in richly-appointed graves in many parts of the Celtic 
world. Buried with woman as well as men it seems that the vehicle should be interpreted as a cart – a 
symbol of status or even transport to the other world, rather than a chariot for warfare. Burial with a two-
wheeled vehicle was a particularly strong tradition in Champagne, where at least 140 have been recorded. 
Many were robbed in antiquity, or excavated without record in the 19th century. The burial found at 
Somme-Bionne in 1873 is exceptional: it had not been robbed, the excavation was recorded, and all the 
artefacts have survived. The body of a youth was laid out on the floor of the cart accompanied by his 
sword in its decorated scabbard, a knife, a set of iron skewers, a bronze Etruscan flagon, a Greek painted 
cup, and a large red-coated native pot. The metal components of the vehicle survived, along with a fine 
collection of decorated harness-fittings”. 
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sociedade celta. Se essa instabilidade não foi a responsável por, já em 222 a.C., os 

romanos terem retomado as terras ao sul dos Alpes dos gauleses e declará-las província 

romana; certamente ela contribuiu amplamente para esse processo. 

A Gália Transalpina, por sua vez, não foi conquistada até a intervenção de Júlio 

César, vencedor das guerras gálicas, descritas pelo próprio em seu texto De bello 

gallico. Além de subjugar os gauleses, César também estendeu a eles, uma década 

depois, em 49 a.C., a cidadania romana. A unidade política da região, contudo, não 

perdurou. Em 27 a.C., Augusto, dividiu a província em quatro partes distintas: Gália 

Narbonense, Gália Lugdunense, Gália Aquitânia e Gália Belga. 

De acordo com as fontes, durante o Império, a Gália desfrutou de prosperidade 

efetiva, de paz considerável – embora tenha havido algumas agitações nacionalistas no 

século I d.C. A região também passou, assim como o resto do Império, pelo processo de 

cristianização. 

 
O cristianismo na Gália foi igualmente lento em se estabelecer. Apesar das 
raízes antigas, em Lyons, por exemplo, nos tempos de Irineu e das perseguições 
do segundo século, e da posterior consolidação, por conta do apoio imperial, em 
Arles e Trier, não havia um bispo conhecido em Poitier antes de Hilário (c. 365) 
e Tours não tinha um bispo antes de c. 337 e nenhuma igreja até c. 350 (Ó 
CRÓINÍN, 1995: 15. Tradução nossa)58. 

 
O fim do século III e o início do IV também marcou uma mudança política na 

Gália, quando alguns imperadores criaram na região um império semi-independente; 

fracionado 200 anos depois quando da chegada de diversos povos de origem germânica, 

entre eles os visigodos, os burgúndios e, notadamente os francos (Cf GOFFART, 1980). 

A forma como esses francos (bem como os germanos em outras regiões) se 

tornaram donos das terras sobre as quais se assentaram, tem sido compreendida de duas 

formas distintas. Os romanistas entendem que o sucesso franco advenha de seu papel 

como herdeiros do poder imperial romano; os germanistas, por sua vez, entendem que 

esse povo tenha ganhado o direito de chamar a Gália de sua por terem conquistado o 

poder pela guerra. 

De qualquer maneira, a qualquer das duas correntes que nos filiemos, é fato que 

foram os francos que permaneceram no território. Também é fato que foi à Gália Franca 

que chegou Columbanus. Politicamente, tratava-se de um espaço imerso na decadência 

                                                 
58 “Christianity in Gaul was equally slow in establishing itself. Despite ancient beginnings, at Lyons, for 
example, in the days of Irenaus and the second-century persecutions, and later consolidation, due to 
imperial support, at Arles and Trier, there was no known bishop at Poitiers before Hilary (c.AD365) and 
Tours had no bishop before c. AD337, no church until c. AD350”. 
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de sua casa real, governada pela Dinastia Merovíngia. Os merovíngios estabeleceram 

“sua autoridade sobre a maior parte da Gália durante o reinado de Clóvis (480-511)” 

(LOYN, 1997: 256)59. Boa parte de sua autoridade derivou-se de sua conversão ao 

cristianismo e subseqüente apoio dos bispos da região60 quando de suas conquistas 

sobre outros povos bárbaros ainda pagãos ou que tinham adotado o arianismo, heresia 

surgida a partir das posições do sacerdote alexandrino Ario (256-336) e condenada pelo 

Concílio de Nicéia em 325. 

 
Em face da dificuldade teológica de combinar a divindade de Cristo com a 
unidade de deus na Trindade, Ario propôs a noção segundo a qual o Filho não 
era co-eterno com o Pai. No Concílio de Nicéia (325), o debate gravitou em 
torno da questão de saber se o Filho era ‘da mesma substância’ que o Pai. 
Atanásio liderou os adeptos do ponto de vista que se tornou ortodoxo: o Pai e o 
Filho eram efetivamente ‘da mesma substância’, o que levou à condenação do 
Arianismo. Ario foi banido para a Ilíria e morreu às vésperas de sua 
reconciliação com a Igreja. Seus ensinamentos, porém, continuaram sendo 
muito influentes quase, segundo parece, por acidente histórico. Muitas das 
tribos germânicas situadas além da fronteira do Império Romano foram 
convertidas por missionários liderados por Wulfila, um bispo ariano e, assim, o 
cristianismo ariano tornou-se a característica predominante de certo número de 
ostrogodos na Itália (até meados do século VI), de visigodos na Espanha (até 
fins do século VI) e dos vândalos no norte da África (LOYN, 1997: 26). 

 
1.3.2. Dinastia Merovíngia 
 

A dinastia Merovíngia teve uma série de reis que aos poucos foram perdendo o 

poder, principalmente em decorrência da selvageria típica das guerras civis perpetradas 

quando do momento da sucessão (Cf LOYN, 1997: 256). Um grupo de reis francos, 

chamado de reis cabeludos porque adotaram o costume de deixar os cabelos crescer e 

usar longas tranças como símbolo de dignidade real, foi obrigado, com o passar do 

século a ceder parte de suas terras (que Clovis recebera dos romanos) a nobres que os 

protegiam. 

Nessa época, descentralizou-se a cunhagem de moedas, e expandiu-se a garantia 

de imunidade a grandes proprietários de terras (laicos e episcopais), o que, na prática, 

                                                 
59 Clóvis era neto de Meroveu, de onde o nome da dinastia (Cf COLLINS, 1999: 150). Não confundir 
com o rei de mesmo nome (Clóvis) que encontraremos em The Life of St Columba. 
60 Não se pode salientar suficientemente a importância dos bispos para a região ou o quanto sua própria 
existência difere a Gália das outras áreas até aqui expostas (Irlanda e Britânia). Como nos diz Nora 
Chadwick, em seu The Age of Saints in Celtic Chirstianity (1960: 9): “A Igreja Galesa era essencialmente 
uma igreja urbana, baseada em antigos precedentes legais e administrativos. O bispo tinha sua diocese, 
suas sedes, nas cidades que eram os antigos centros administrativos da província. (...) A devoção cristã 
era uma parte normal da vida nacional na Gália” (Tradução nossa). 
“The Gaulish Church was essentialy an urban Church, based on ancient legal and administrative 
precedent. The bishop had his see, his sedes, in the cities which were there ancient administrative centres 
of the province (...) Christian worship was a normal part of the national life in Gaul”. 
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significou a proibição da entrada de funcionários reais nessas propriedades e, portanto, a 

impossibilidade de cobrança direta de impostos, efetividade de prisões e julgamentos. 

Todas essas concessões tiveram seu anteverso: a legitimidade da dinastia ficou 

garantida, vez que, ao receber privilégios do rei, os nobres lhe juraram fidelidade. Além 

disso, estabeleceu–se aqui uma das principais características desse mundo franco: a 

transformação do proprietário privado em uma figura pública; seus direitos vinham com 

obrigações (Cf COLLINS, 1999: 150 e ss). 

“No século VII, (...) a verdadeira autoridade passou para as mãos dos prefeitos 

do palácio, ancestrais dos carolíngios” (LOYN, 1997: 256). Tais prefeitos, ou 

mordomos (major domus), passaram a exercer o governo de fato. Dentre eles, destacou-

se Pepino de Heristal, bem como seu filho e sucessor, Carlos Martel (688-741), que deu 

continuidade à consolidação do poder político franco, estendendo sua autoridade sobre 

toda a Austrásia, Nêustria e Borgonha. “[Carlos Martel] é principalmente lembrado por 

sua grande vitória sobre uma incursão muçulmana maciça em território franco, obtida 

em 732 em Poitiers, a qual é hoje reconhecida não só como símbolo da resistência e do 

ressurgimento cristão, mas também como grande façanha militar” (LOYN, 1997: 75). 

Carlos Martel foi sucedido por seus filhos Carlomano e Pepino, o Breve, mas 

quando Carlomano se retirou para um mosteiro, Pepino se tornou único major domus de 

seu tempo. Em 743, foi coroado o último rei Merovíngio, Childerico III, encerrado num 

mosteiro por Pepino, com a aprovação do Papa Zacarias (Cf COLLINS, 1999). Pepino 

tornou-se rei dos francos, assumindo o governo de direito e de fato. Foi ungido em 

Soissons, em 751, dando início à Dinastia Carolíngia, cujo ápice viria com o governo de 

Carlos Magno (768-814). 

Durante seu governo, embora a cultura de monastérios tenha florescido como 

nunca antes na Europa (a chamada Renascença Carolíngia), a importância da Igreja 

Celta diminuiu consideravelmente. Intelectuais importantes advindos das ilhas 

britânicas encontraram seu lugar nas bibliotecas desse reino, mas a aproximação de 

Carlos Magno com Roma (ele fora efetivamente coroado Imperador pelo Papa Leão III 

em 800 [Cf LOYN, 197:73]), fora fator decisivo na adoção cada vez menos constante, 

por parte das comunidades eclesiásticas, da Regra Columbana, marcada como era pelas 

especificidades insulares do cristianismo celta (ver Capítulo III. A vida nos 

monastérios). 
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De forma geral, o que se percebe aqui é que definir aquilo que pode ser chamado 

de “antes” em nossa análise – o estágio que precede a transição, os antecedentes 

históricos desse rito de passagem histórico – requer atenção específica a cada um dos 

contextos. O processo de cristianização na Irlanda, na Britânia e na Gália não foi 

uniforme – isso porque sua organização anterior também não o era. A Irlanda 

configurava-se como um espaço pagão, politicamente descentralizado. Na Escócia, 

distinguiam-se claramente dois espaços geográficos com diferentes implicações 

religiosas e políticas que, além disso, conviviam com as influências da província 

romana que se organizara no que é hoje a Inglaterra. Na Gália, há séculos que os celtas 

haviam sido conquistados pelos romanos que, por sua vez, agora cediam espaço 

geográfico e político aos francos. 

Contudo, isso não significa que as narrativas desses três espaços não estejam 

também imbricadas, ou que, pelo menos, não se estabeleçam espaços de interseção, 

tanto a partir de uma lógica de trocas estabelecidas no esteio do desmonte do aparato 

burocráticos do Império Romano quanto a partir da herança que os assentamentos celtas 

legaram a essas organizações. E a força dessas trocas se torna ainda mais clara quando 

adentramos o próximo momento de análise desse trabalho, aquele que propomos como 

liminaridade histórica, especialmente quando levamos em consideração a história de 

vida de alguns dos monges que dela fizeram parte. Assim, veremos por exemplo, que 

Patricius, embora tenha nascido na Britânia, educou-se na Gália e exerceu toda sua 

atividade evangélica na Irlanda. Columba, por sua vez, nasceu na Irlanda, mas foi no 

espaço da Britânia que seu trabalho ganhou fôlego. Por fim, coube a Columbanus levar 

de volta à Gália (de onde Patricius os trouxera), seus ensinamentos, devidamente 

filtrados pela experiência de sua terra natal: a Irlanda. 
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II. PATRICIUS, COLUMBA E COLUMBANUS 
 

É impossível entender a propagação e a importância do cristianismo na Irlanda 
sem examinar as vidas de homens e mulheres cuja obra maior na vida foi 
ensinar a outros sobre sua nova fé – a vida dos santos irlandeses (HACKNEY & 
BLACKWELL, 2013: 55. Tradução nossa)61. 

 
Como vimos na Introdução, procuramos durante esse trabalho, pensar o 

antropológico de liminaridade a partir de uma interpretação histórica do mesmo; 

mostramos como este conceito se estrutura sobre a ideia de que há, durante uma 

passagem, três estágios diferentes. O primeiro, “antes”, buscou-se descrever, 

historicamente, no capítulo anterior; Capítulo I. Tara, Dalríada e Dinastia 

Merovíngia, a partir das experiências do mundo celta antes da chegada do cristianismo. 

O terceiro, o “depois”, procurar-se-á elaborar no Capítulo IV. O fim da experiência. 

A este capítulo e ao próximo (Capítulo III. A vida nos monastérios), cabe, 

portanto, analisar o “durante”, aquele estado em que “as características do sujeito ritual 

(‘o transitante’) são ambíguas, passa[m] através de um domínio cultural que tem poucos 

ou quase nenhum dos atributos do passado ou do estado futuro” (TURNER, 1998: 116-

117). Para que esta análise funcione, em sua ligação com a História, é preciso antes, 

porém, identificar quem são, para efeitos desse trabalho, os transitantes. Para tal, 

lembremo-nos do que também já foi anteriormente explicado: os “dois ‘modelos’ 

principais de correlacionemto humano” (TURNER, 1998: 119): 

 
O primeiro é o da sociedade tomada como um sistema estruturado, diferenciado 
e frequentemente hierárquico de posições político-jurídico-econômicas, com 
muitos tipos de avaliação, separando homens de acordo com as noções de 
“mais” ou de “menos”. O segundo, que surge de maneira evidente no período 
liminar, é o da sociedade considerada como um “comitatus” não estruturado-, 
ou rudimentarmente estruturado e relativamente indiferenciado, uma 
comunidade, ou mesmo comunhão, de indivíduos iguais que se submetem em 
conjunto à autoridade dos anciãos rituais. (idem). 

 
Ao primeiro modelo, amarramos a existência física dos monastérios, sua 

estrutura e sua organização (arquitetônica, simbólica e cotidiana). Ao segundo, sua 

ligação (necessária) à figura santa de seu fundador e, é sobre esse segundo aspecto do 

momento liminar que nos focaremos nesse capítulo. No Capítulo III. A vida nos 

monastérios, dedicar-se-á ao primeiro deles. 

                                                 
61 “It’s impossible to understand the spread and the importance of Christianity in Ireland without 
examining the lives of men and women who made it their life’s work to teach others about their new faith 
– the lives of the Irish saints”. 
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Não seria possível analisar cada um dos monastérios fundados por monges 

irlandeses durante o período conhecido como a Era dos Santos na Igreja Celta Primitiva 

(CHADWICK, 1960) – séculos VII e VIII – simplesmente por conta do aspecto prático 

ligado ao seu grande número. A tarefa seria hercúlea mesmo se agrupássemos esses 

monastérios por fundadores. Nesse sentido, fez necessária uma escolha que nos 

permitisse instrumentalizar a análise. Optou-se, então, pelo foco nos monastérios 

ligados a três fundadores e, por conseguinte, suas biografias. Trata-se de Patricius, 

Columba e Columbanus. 

Os motivos que nos levaram a essa escolha estão ligados principalmente à leitura 

que a maior parte dos estudiosos do tema faz dessas figuras: entende-se hoje que a 

reclamação de seu papel como responsáveis únicos pela conversão das áreas em que 

atuaram tenha sido exagerada; contudo, imputa-se a eles o papel simbólico dessa 

conversão, daquele momento em que as regiões celtas deixavam para trás seus séculos 

pagãos e abraçavam a nova fé, a partir de agrupamentos específicos (seus monastérios) 

e seguindo a figura desses homens como autoridade ritual. 

 
2.1. Patricius e os primeiros monastérios 
 

 
 

MAPA 03: A Irlanda na chegada de Patricius. Século V (KINSELLA, 1969: xviii). 
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Embora a tradição atribua a conversão dos irlandeses a São Patrício, ficou 
claramente provado que alguns missionários estavam trabalhando antes dele e 
que ele limitou sua atividade evangelizadora ao norte e centro da Irlanda. 
Entretanto, a importância de São Patrício é inegável (LOYN, 1997: 201). 

 
A chegada de Patricius, que viria a ser São Patrício, não só marcou um período 

de muitas fontes históricas como também a introdução de outro fator de identidade na 

ilha: o cristianismo. Além disso, introduziu profundas mudanças em relação à visão da 

mulher, às leis e à economia; redefiniu a organização social com a fundação de uma 

série de monastérios ao redor da ilha e possibilitou o início daquela que foi a maior 

contribuição do cristianismo irlandês para o mundo medieval: suas ilustrações. 

Patricius era filho de uma família britânica que vivia dentro da civitas romana, 

relativamente abastada: seu pai, Calpurnius, teria sido um decurião (ou chefe de pessoal 

do palácio) britânico (Cf LOYN, 1997: 291), um cargo hereditário dado apenas a 

cidadãos romanos, provavelmente na região que hoje é o País de Gales (Cf WALLACE, 

2007: 17). 

 
Patricius provavelmente cresceu como um jovem privilegiado, assistido por 
serventes e educado na tradição clássica como ela havia sobrevivido na Britânia 
no final do Império Romano. Sua família era cristã (...) [mas] o jovem Patricius 
não era um moço piedoso62. Por sua própria admissão, ele havia dado as costas 
ao Deus cristão e cometeu algum crime grave e desconhecido em sua 
adolescência (HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 56. Tradução nossa)63. 

 
Entretanto, aos 16 anos, foi sequestrado, provavelmente por piratas celtas, cujas 

incursões às praias britânicas para captura de escravos eram famosas - e levado à Irlanda 

onde se tornou escravo de um dos muitos reis daquela ilha. Seu nome era Miliucc, e 

dele pouco se sabe, a não ser que suas ovelhas pastavam no Condado de Antrim (cf 

WALLACE, 2007: 17). 

 
Eu sou Patricius, sim um pecador, e o mais simples dos camponeses, então eu 
sou desprezado pela maioria dos homens. Meu pai Calpornius, que era um 
decurião, era o filho de Potitus, um sacerdote. Nós vivíamos na cidade de 
Bannaventa Berniae, e nos arredores havia uma pequena villa de férias. Foi aqui 
que fui feito cativo – eu não tinha outra opção que não me render, pois eu nem 
sequer completara ainda dezesseis anos. Na época, eu não reconhecia o 
verdadeiro Deus: foi por isso que eu fui levado como cativo para a Irlanda, 

                                                 
62 “Certamente eu não cria então no Deus vivo, nem o fizeram desde minha mais tenra infância” 
(PATRICIUS in SKINNER, 1998: 49. III27. Tradução nossa). 
“Certainly, I did not then believe in the living God, nor had I since my earliest infancy”. 
63 “Patrick probably grew up as a privileged young man, waited on by servants and educated in the 
classical tradition as it survived in Britain at the end of the Roman Empire. His family was Christian (…) 
[but] young Patrick was not a pious youth. By his own account, he had turned his back on the Christian 
god, and he committed some serious, unknown crime in his mid-teens”. 
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junto com milhares de outros comigo” (PATRICIUS in: SKINNER, 1998: 26. 
I1. Tradução nossa)64. 

 
A vida na Irlanda então, à parte da chamada civilização, era absolutamente 

diferente daquela com a qual Patricius estava acostumado: substituíram–se os 

manuscritos, livros e códigos que ele estudara por um dia a dia como pastor escravo. 

Seu trabalho lhe proporcionava uma vida de isolamento; contatos com outras pessoas 

eram raros, e por isso, supõe–se que deva ter levado um tempo relativamente longo para 

que ele dominasse a língua e os costumes locais (Cf CAHILL, 1995). 

Decidiu-se pela fuga depois de um sonho em que fora instigado por uma voz 

divina, depois de seis anos de servidão sob Miliucc. Calcula-se que Patricius teve de 

caminhar cerca de 260 quilômetros para chegar próximo ao mar, já que as terras de seu 

senhor eram no meio da ilha. No porto, encontrou um navio pronto para partir. Depois 

de uma viagem atribulada, conseguiu chegar à Inglaterra e voltar para sua família. No 

entanto, depois de tanto tempo cativo e transformado por suas experiências místicas, foi 

incapaz de se adaptar. Abrindo mão de seus direitos como herdeiro de uma família 

romanizada, partiu para a Gália, onde foi ordenado, apesar das dificuldades que 

encontrou por ter passado anos sem se dedicar ao estudo do latim (Cf CAHILL, 1995). 

Como bispo e missionário, voltou à Irlanda “para suceder ao bispo Palladius por 

volta de 434” (LOYN, 1997: 291). A data da missão de Patricius é bastante discutida e 

não parece haver um consenso absoluto entre as obras consultadas. Os anos de 432 e 

433 também aparecem como possibilidades em alguns textos. Nesse sentido, o mais 

seguro é dizer que tenha sido nos primeiros anos na década de 430, possivelmente 

depois de 431. 

Sobre a missão de Palladius, sabe-se que ela deve ter acontecido no ano de 431, 

porquanto essa seja a data afirmada por Próspero de Aquitânia em seu trabalho, 

Crônicas. Contudo, pouco se sabe a respeito de seus desdobramentos e, comumente, 

Palladius costuma perder o posto de Evangelizador dos Irlandeses para Patricius. 

Existem duas razões principais para que isso aconteça. A primeira é que Palladius 

desaparece por completo dos registros históricos depois da menção de Próspero. “Não 

há nenhum relato contemporâneo de suas atividades, seja em fontes irlandesas ou 

                                                 
64 “I am Patrick, yes a sinner, and the simplest of peasants, so that I am despised by the majority of men. 
My father Calpornius, who was a deacon, was the son of Potitus, a priest. We lived in the town of 
Bannaventa Berniae, and outside there was a small holiday villa. It was here that I was taken captive – I 
had no option but to surrender myself, for I was not yet sixteen years old. At that time, I did not recognize 
the True God: that was why I was taken as a captive to Ireland, along with many thousands of other others 
with me”. 
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continentais. Historiadores irlandeses no século VII e posteriormente, fizeram algumas 

suposições sobre ele (...), mas eles claramente não tinham nenhuma informação sólida 

além do que eles haviam lido em Próspero” (Ó CRÓINÍN, 1995: 23. Tradução nossa)65. 

A segunda razão para o lugar de destaque de Patricius na história também está 

ligada às fontes, mas dessa vez à sua existência. Ou seja, à sobrevivência de dois 

documentos escritos pelo próprio Patricius, Confession e sua Carta endereçada aos 

soldados de Coroticus, rei britânico que atacou o norte da Irlanda, matando e 

sequestrando como escravos milhares de recém convertidos. Quando soube do 

acontecido, Patricius enviou padres ao rei para lhe pedir que devolvesse seus fiéis. O rei 

se recusou e zombou de Patricius que lhe respondeu em uma carta que, além da 

reprimenda mandatória, continha também sua excomunhão. 

 
A singularidade desses documentos é frequentemente negligenciada: Patricius é 
o único cidadão do Império Romano tardio a ter sido feito prisioneiro por 
corsários saqueadores, vendido como escravo e que viveu para contar sua 
história por escrito. O seu é um relato sem paralelo na História do Ocidente da 
experiência de um homem enquanto cativo além das fronteiras do Império. Esse 
fato por si só justificaria o interesse que os historiadores demonstraram por ele 
ao longo dos séculos (Ó CRÓINÍN, 1995: 23. Tradução nossa)66. 

 
De toda forma, Patricius foi bispo da Irlanda. Contudo, como lá não havia 

cidades no sentido tradicional do termo, seu título tornou-se, em larga medida, 

decorativo. Isso não o impediu, porém, de agir efetivamente na direção da conversão 

dos irlandeses. Patricius parece ter efetivamente compreendido a forma como a 

sociedade local se organizava e logo no início de seu trabalho evangelizador, 

estabeleceu um padrão que se repetiria depois não apenas em outros espaços na Irlanda, 

mas também na Britânia e na Gália, quando seus sucessores partiram em missão: ele 

identificou locais sagrados para o poder político e organizou suas ações a partir daí. 

Martin Wallace em Celtic Saints (2007: 19), nos traz uma passagem que, embora 

bastante romantizada, aponta para esse tipo de atitude por parte de Patricius. 

 

                                                 
65 “There is no contemporary account of his activities, either in Irish or in continental sources. Irish 
historians in the seventh century and later made a few guesses about him (...), but they clearly had no real 
solid information beyond what they read in Prosper”. 
66 “The uniqueness of these documents is often overlooked: Patrick is the only citizen of the late Roman 
Empire to have been taken prisoner by marauding raiders, sold into slavery, and who lived to tell the tale 
in written form. His is an account unparalleled in the history of the West of one man’s experience as a 
captive beyond the frontiers of the Empire. That fact alone would justify the interest which historians 
have displayed in him over the centuries”. 
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Em seguida, Patricius se encaminhou para Tara, Co. Meath, assento do High 
King da Irlanda. Lá chegando, na véspera da Páscoa, ele acende um fogo pascal 
próximo ao Monte de Slane [vizinho à Tara]. Nessa época do ano, era prática 
pagã apagar todos os fogos antes que um novo fosse acesso em Tara. Quando os 
druidas em Tara viram a luz vinda de Slane, eles avisaram ao Rei Laoghaire que 
ele deveria extingui-lo ou ele queimaria para sempre. Patricius foi convocado 
para ir a Tara (...). Ainda que Laoghaire tenha permanecido pagão, ele ficou tão 
impressionado com o santo que lhe deu permissão para converter em todas as 
suas terras (Tradução nossa)67. 

 

De fato, a leitura de sua autobiografia nos sugere que embora ele nunca tenha 

deixado de lado seu ímpeto evangelizador, ele também não se furtou ao contato com os 

pagãos. Isso parece se dever tanto sua experiência enquanto escravo quanto a certo 

respeito e carinho para com os irlandeses de maneira geral. 

 
Vocês mesmos sabem, assim como Deus também, como eu me comportei entre 
vocês, desde que eu era jovem, com verdadeira fé e coração sincero. 
Igualmente, eu agi de maneira similar para com os pagãos entre aqueles com 
quem eu agora vivo. Eu sempre fui honesto com eles e continuarei a honrar 
minha palavra com eles. Deus sabe que ‘eu não enganei um único deles’. Nem 
eu sonharia com uma coisa dessas, por Deus e pelo bem da Sua Igreja, para que 
não cause perseguições a eles e a todos nós, ou por medo de que o nome do 
Senhor seja blasfemado por minha causa (PATRICIUS in SKINNER, 1998: 66 
e 67. IV48. Tradução nossa)68. 

 
De acordo com a tradição ele teria estabelecido bispados ao norte, centro e leste 

da Irlanda. “E então um clérigo foi ordenado para eles em todos os lugares, para cuidar 

dessas pessoas recentemente trazidas à vida em sua fé” (PATRICIUS in SKINNER, 

1998: 57. IV38. Tradução nossa)69. Também esses bispados não podiam ser comparados 

aos do continente; espalhavam-se em pequenas aldeias e aglomerações. Mesmo assim, 

seu sucesso com os irlandeses e seus reis pode ser visto como considerável, na medida 

em que, durante sua vida e logo após sua morte, o comércio de escravos caiu pela 

                                                 
67 “Before long Patrick made his way to the Hill of Tara, Co. Meath, seat of the high king of Ireland. 
Arriving on the eve of Easter, he lit a paschal fire on the nearby Hill of Slane. At this time of year, it was 
pagan practice to put out all the fires before a new one was lit at Tara. When the druids at Tara saw the 
light from Slane, they warned King Laogharie that he must extinguish it or it would burn forever. Patrick 
was summoned to Tara (...). Although Laoghaire remained a pagan, he was so impressed by the saint that 
he gave him permission to make converts throughout his realm”. 
68 “You yourselves know, just as well as does God, how I have behaved among you, since I was a young 
man, with true faith and a sincere heart. Equally, I have acted in a similar way toward these heathen 
people among whom I now live. I have always been straight with them and will continue to keep my 
word with them. God knows that ‘I have not cheated a single one of them’. Nor would I dream of such a 
thing, for God and for the sake of his church, lest I should stir up persecution for them and all of us, or for 
fear that the name of the Lord should be blasphemed because of me”. 
69 “And so then a clergy was ordained for them everywhere, to care for this people freshly brought alive 
in their faith”. 
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metade e outras formas de violência como assassinatos e guerras entre tribos, 

diminuíram70. 

Patricius preocupou-se com a questão da escravidão, que considerava 

particularmente ruim para as mulheres. De fato, é importante ressaltar que “seu respeito 

e sua preocupação pelas mulheres fizeram dele uma figura pouco comum entre os 

líderes do início da Idade Média” (HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 58. Tradução 

nossa)71. Além disso, ressalta-se que, tendo sido um escravo ele próprio, faz sentido que 

Patricius tomado a questão como sua bandeira pessoal. A força de sua opinião fica clara 

em sua Carta. 

 
Não que seus pais [das mulheres que optam por juntar-se aos conventos] 
concordem com sua decisão; no geral, elas, de bom grado, sofrem perseguição, 
sim, e até mesmo falsas acusações de seus próprios progenitores. Mesmo assim, 
apesar disso tudo, seus números crescem mais e mais. (...) Contudo são aquelas 
mulheres que vivem como escravas que tem mais a sofrer; elas têm de aguentar 
constantes ameaças e terror diário. Mas o Senhor deu Sua graça a tantas 
mulheres que o servem dessa forma que, mesmo quando elas são proibidas, elas 
continuam firmemente a seguir seu exemplo (PATRICIUS in SKINNER, 1998: 
61 e 62. IV42. Tradução nossa)72. 

 
No mais, sabemos que Patricius fundou monastérios e conventos, objetos de 

nosso estudo. Cabe mencionar que, encontra-se na literatura especializada, muitas 

vezes, a afirmação de que esses espaços foram importantes não apenas por seu papel 

econômico e político, mas também ideológico. Para alguns autores, esses monastérios e 

conventos lembravam aos irlandeses (famosos então pela liberdade das morais sexuais) 

os benefícios de uma vida cheia de virtudes, coragem e generosidade (Cf CAHILL, 

1995). 

Esse tipo de visão romântica parece permear uma boa parte da literatura 

dedicada ao assunto. Não apenas Thomas Cahill (1995) tem sua obra marcada por esse 

tom, mas também Martin Wallace (2007). Contudo, entre as obras aqui mencionadas 

aquele que merece maior cuidado quando se trata desse aspecto romântico é a de Nora 

                                                 
70 Entretanto, não devemos tomar essa diminuição como fim absoluto. Em The Life of St Columba 
(ADOMNÁN in SHARPE, 1995), por exemplo, encontramos diversas menções a representantes de 
diversos clãs e grupos impondo vingança de sangue sobre seus inimigos; mortes violentas figuram 
comumente nas previsões do monge e há mesmo um capítulo que lida especificamente com a questão da 
escravidão. 
71 “His respect and concern for women made him very unusual among early medieval leaders”. 
72 “Not that their fathers agree with their decision; more often than not, they gladly suffer persecution, 
yes, and even false charges from their own parents. Yet, in spite of all, their numbers grow more and 
more. (...) Yet it is those women who are kept as slaves who have most to suffer; they have to bear 
constant threats and daily terror. But the Lord has given his grace to many women who are serving him in 
this way, so that even when they are forbidden, they continue steadfastly to follow his example”. 
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Chadwick, The Age of the Saints in the Early Celtic Church (1960). Isso porque o livro 

na verdade é a compilação de uma série de palestras por ela proferidas e reflete um 

grande cuidado da autora para com as fontes. Na verdade, a leitura é, nesse sentido, 

menos inocente e mais filiada a um tipo de interpretação (ver Introdução). Nada disso 

nos impede de utilizar essas obras; não obstante coloca a necessidade de cuidado 

quando de sua instrumentalização. 

 
Seja como for, o esforço de conversão foi efetivo. Tanto que o cristianismo 

cresceu na Irlanda e se tornou, pouco a pouco hegemônico, suplantando em número de 

seguidores e em influência política os pagãos. Contudo, adquiriu características muito 

peculiares. Em primeiro lugar, devemos dizer que houve uma preferência pela formação 

de pequenos monastérios, “freqüentemente com patrocínio real” (LOYN, 1997: 201). 

Depois, com o tempo, esses monastérios se tornaram centros irradiadores da cultura e 

formadores de opinião. Além disso, os monges se tornaram figuras centrais na 

sociedade. Eram, entre outras coisas, os responsáveis pelas formidáveis cópias de livros, 

dos quais o mais conhecido é o Livro de Kells, atualmente em exposição na Trinity 

University de Dublin (Cf Ó HEIÍHIR, 2000) [FIGURA 22]. Detentores da cultura 

letrada, os abades (chefe dos monges numa abadia) da Irlanda, subverteram a lógica 

continental e tornaram mais poderosos que os bispos aos quais estavam, teoricamente, 

submetidos. 

 

 
 

FIGURA 22: O Livro Kells, fo 8r. 
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Assim, esses monastérios converteram-se também em cobiçados espaços do 

poder político e contribuíram para a manutenção da organização da sociedade irlandesa 

em pequenos reinos. Para se ter uma ideia, Henry Loyn, diz que “no final do século VIII 

e durante o século IX, seu envolvimento [dos monastérios] na política era tal que abades 

entraram em guerra, enquanto suas ligações com famílias aristocráticas eram tão 

estreitas que reis, por vezes, exerciam funções tanto clericais quanto seculares” (LOYN, 

1997: 201). “Muitos dos filhos e das filhas dos reis dos irlandeses agora estão 

orgulhosos por contarem-se como monges e virgens de Cristo” (PATRICIUS in 

SKINNER, 1998: 61. IV41. Tradução nossa)73. Daqui, podemos depreender que a 

fragmentação política era também religiosa, já que os monastérios irlandeses nunca se 

organizaram enquanto um movimento único, hierarquizado e / ou centralizado; 

 
(...) não havia (...) uma Igreja céltica dotada de organização unitária e prática 
comum em todas as áreas celtas. A prática e as instituições eram extremamente 
diversas nas diferentes regiões; os clérigos celtas nunca se reuniram como um 
grupo nem reconheceram uma figura que lhes presidisse. Compartilhavam, 
porém, características comuns (LOYN, 1997: 86). 

 
Uma das características particulares desse cristianismo (que deriva também da 

força simbólica da figura de Patricius e de sua vida como modelo de vida santa para os 

irlandeses) são seus santos missionários: peregrinos que deixaram ilha em direção à 

vizinha Escócia (de onde partiram para a Inglaterra e o País de Gales) e ao continente, 

levando consigo a tradição monástica. Thomas Cahill explica o surgimento dessa 

tendência com o conceito de martírio branco. É interessante notar que referências a este 

conceito são bastante escassas, mas existem: ele pode ser encontrado, por exemplo, no 

livro de Brian Lacey, O’Brien Pocket History of Irish Saints (2003) e no Dicionário da 

Idade Média, de Henry Lyon (1997), embora nesse apareça mais como descrição de um 

sentimento do que como um conceito. 

De forma geral, Cahill se afilia a uma série de autores que compreende a 

existência de três tipos de martírios. O primeiro deles seria o martírio vermelho, 

identificado com os primeiros mártires cristãos a morrerem em Roma. O segundo tipo 

de martírio surge por conta da relativa pacificidade da conversão da Irlanda. Com a 

adesão de reis e nobres, bem como da população, não houve espaço na sociedade 

irlandesa da época para tais demonstrações de fé. No entanto, os celtas tinham sido 

                                                 
73 “So many sons and daughters of the kings of the Irish are now proud to be counted monks and virgins 
of Christ”. 
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guerreiros durante séculos. Para eles, a morte em batalha era considerada altamente 

gloriosa. Cahill afirma que a decepção por não ter de guerrear pela fé (seja de forma 

ativa ou resistente) teria pesado sobre a sociedade irlandesa. 

Além disso, a teologia cristã é basicamente pacífica. O autor insiste em dizer que 

Patricius esforçou-se ao máximo para fazer ver aos seus seguidores que sua religião não 

pregava o derramamento de sangue, pois Cristo já havia morrido pelos pecados do 

mundo. Seguindo essa linha de raciocínio, Cahill mostra que em retirar a opção da 

morte em batalha, Patricius colocou os irlandeses frente a uma busca por novo sentido 

para a morte, cuja solução foi encontrada na prática dos monges eremitas do Egito. 

Como, ao contrário da paisagem do norte da África, a Irlanda é cheia de pastagens 

verdejantes, ao se retirar das aldeias e se dedicar ao isolamento estudando a palavra 

divina, os monges irlandeses deram início ao martírio verde. 

Em verdade, uma das menções mais importantes que temos desses “mártires 

verdes” se encontra na obra de Jonas de Bobbio, The Life of St Columbanus, na forma 

de uma “uma mulher santa e devota” (BOBBIO in MUNRO, 1897?-1907?: Capítulo 8. 

Tradução nossa)74 a quem Columbanus procura quando tentado pela carne. Ela 

categoricamente lhe afirma que “doze anos se passaram desde que eu estou longe de 

casa e procurei esse lugar de peregrinação. Com a ajuda de Cristo, nunca desde então 

me envolvi com assuntos seculares; depois de colocar minha mão no arado, eu nunca 

mais voltei atrás”. (BOBBIO in MUNRO, 18987? – 1907?: Capítulo 8. Tradução 

nossa). 

 
Ele primeiro se dirigiu humildemente a ela e, depois, ele começou a exortá-la, 
tanto quanto podia. Conforme ela viu a crescente força da alma do jovem, ela 
disse: “eu me engajei na luta tanto quanto podia. Veja, doze anos se passaram 
desde que eu me afastei da minha casa e procurei esse lugar de peregrinação. 
Com a ajuda de Cristo, nunca desde então eu me envolvi em assuntos seculares; 
depois de colocar minhas mãos no arado, eu nunca mais olhei para trás. E se a 
fraqueza do meu sexo não me tivesse impedido, eu teria cruzado o mar e 
escolhido um lugar melhor entre estranhos como minha casa. Mas você, 
radiando com o fogo da juventude, permanece tranquilo em seu solo nativo; por 
fraqueza você empresta seu ouvido, mesmo que contra sua vontade, à voz da 
carne e você acha possível se associar ao sexo feminino sem pecado. (...) Para 
longe, oh, jovem! Para longe! Fuja da corrupção na qual, como você sabe, 
muitos caíram. Abandone o caminho que leva aos portões do inferno. (BOBBIO 
in MUNRO, 1897?-1907?: Capítulo 8. Tradução nossa)75. 

                                                 
74 “Holy and devout woman”. 
75 “He at first addressed her humbly, afterwards he began to exhort her, as far as lay in his power. As she 
saw the increasing strength of the youth she said: “I have gone, forth to the strife as far as it lay in my 
power. Look, twelve years have passed by, since I have been far from my home and have sought out this 
place of pilgrimage. With the aid of Christ, never since then have I engaged in secular matters; after 
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Como se pode ver, esse isolamento autoimposto como forma de martírio, parece 

ter durado pouco tempo. As moradias desses homens e mulheres santas se tornaram 

centro de comunidades religiosas, formadas por leigos e sacerdotes, com uma lógica 

social e econômica própria. Tornaram-se também destino para outros que buscavam 

conselhos espirituais. Por outro lado, se o princípio é frustrado, a consequência parece 

benéfica à propagação da fé. Quando no centro desses grupos, os monges se vêem na 

posição de líderes e, portanto, capazes de lutar pela expurgação daquilo que ainda 

permanecia de pagão nas práticas cotidianas; de funcionar como uma autoridade ritual 

que articule ao seu redor as transformações pelas quais essa sociedade passa. 

E parece ter sido desse movimento que surgiu a veia catequizadora dos 

monastérios celtas: com o tempo, alguns dos monges educados nesses espaços sagrados, 

nascidos como comunidades isoladas e tornados monastérios, decidem-se pelo o 

martírio branco: deixam a pátria, com a intenção de viajar “para o branco céu da 

manhã, para o desconhecido, para nunca mais voltar” (CAHILL, 1995:184. Tradução 

nossa)76. Em outras palavras, trata-se de “deixar para trás a terra que tanto se amava e 

mover-se para território desconhecido, para lá jejuar e cumprir penitência” (HACKNEY 

& BLACKWELL; 2013: 63. Tradução nossa)77. 

Trata-se, em essência, da mesma chave de leitura apresentada por Henry Lyon, 

no verbete dedicado à “missão céltica para o continente”, em seu livro Dicionário da 

Idade Média (1997). Para ele, o que havia era um sentimento de busca por uma “plena 

realização espiritual” (LOYN, 1997: 86) que só poderia acontecer a partir de “uma 

peregrinação para longe de seu lar e país, cortando todo o contato com fontes 

conhecidas de apoio e alcançando a superação do próprio eu através da luta espiritual” 

(idem). Esta também é a linha que Richard Sharpe adota em seus comentários sobre a 

obra de Adomnán, The Life of St. Columba: “peregrinação ou exílio religioso para fora 

da Irlanda era, nesse período, considerado uma forma maior de auto-abnegação do que 

                                                                                                                                               
putting my hand to the plough, I have not turned backward. And if the weakness of my sex had not 
prevented me, I would have crossed the sea and chosen a better place among strangers as my home. But 
you, glowing with the fire of youth, stay quietly on your native soil; out of weakness you lend your ear 
even against your own will, to the voice of the flesh and think you can associate with the female sex 
without sin. (...) Away, o youth! Away! Flee from corruption, into which, as you know, many have fallen. 
Forsake the path which leads to the gates of hell. 
76 “Into the white sky of morning, into the unknown, never to return”. 
77 “The sacrifice of leaving behind the land they loved best and moving to an unknown territory, there to 
fast and do penance in a monastery”. 
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entrar para a vida religiosa em seu próprio distrito ou em outro lugar da Irlanda” 

(SHARPE, 1995: 283. Tradução nossa)78. 

É o martírio branco o denominador comum entre os chamados 12 Apóstolos da 

Irlanda. Na verdade, trata-se de um grupo de 12 monges, todos alunos de Finnian de 

Clonard (470-549) que, depois de seu tempo de estudo, deixaram o monastério e se 

aventuraram por outras partes da ilha, fundando novas comunidade e disseminando a 

nova fé. São eles: Ciaran of Saighir e Ciaran de Clonmacnois; Brendan de Birr e 

Brendan de Clonfert; Columba de Terryglass e Columba de Iona; Mobhí de Glasnevin; 

Ruadhan de Lorrha; Senan de Iniscathay; Ninnidh de Loch Ere; Lasserian mac 

Nadfraech e Canice de Aghaboe (Cf GRATTAN-FLOOD, 1907). 

Além disso, o martírio branco é também uma chave de leitura importante para a 

compreensão da construção do período que vai do século V ao século VII como a Era de 

Santos no mundo celta. De fato, a canonização parece ter sido o reconhecimento que a 

maior parte desses homens recebeu. Depois dessa época, porém, já dentro de um 

contexto histórico distinto, houve poucas canonizações importantes para os celtas79. 

 
2.2. Columba 
 

São Columba (521-97) Natural de Gartran, em Donegal (Irlanda), Columba 
recebeu formação monástica sob a orientação de Finnian de Moville e de 
Finnian de Clonard, antes de fundar seus próprios mosteiros em Derry, em 546, 
e em Durrow, dez anos depois. Em 563 deixou a Irlanda e estabeleceu um 
mosteiro em Iona. Embora Iona se tornasse mais tarde um centro influente para 
a disseminação do monasticismo céltico por toda a Escócia e norte da 
Inglaterra, o trabalho missionário o próprio Columba foi sobretudo o de fazer 
conversões ao cristianismo naquelas regiões da Escócia onde a influência 
irlandesa era particularmente forte e, em especial, nas ilhas ocidentais. Foi 
também o copista do saltério do final do século VI, o Cathach de Columba, o 
mais antigo exemplo ainda existente da escrita maiúscula irlandesa (LYON, 
1997: 99). 

 
Além de evangelizador, Columba é mencionado extensamente nas obras de 

Cahill (How the Irish Saved Civilization) e Ó hEiíhir (A pocket history of Ireland) por 

ter tido um papel na conversão dos escoceses análogo ao papel de Patricius na 

conversão dos irlandeses; afirmativa com a qual Martin Wallace, em seu livro Celtic 

Saints (2007) discorda, acreditando que “a extensão do trabalho missionário de 

Columba foi provavelmente exagerado por seus primeiros biógrafos” (WALLACE, 

                                                 
78 “Pilgrimage or religious exile outside Ireland was in this period considered a greater form of self-
abnegation than taking to the religious life in one’s own district or elsewhere in Ireland”. 
79 Na verdade, elas só voltaram a acontecer no século XII, com S. Malaquias (1094 -1148). 
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2007: 63. Tradução nossa)80. Tim Clarkson, em seu livro Columba (1988) também acha 

que o destaque reservado a Columba – principalmente em relação aos pictos – liga-se 

mais à leitura que Bede fazia do santo do que à sua ação propriamente dita, para tal, 

Clarkson apoia-se na The Life of St Columba, escrita por Adomnán de Iona (IONA in 

SHARPE, 1995). 

Clarkson nos lembra que a obra de Adomnán sobre a vida de Columba é a mais 

antiga a ter sobrevivida, mas não foi a primeira a ser escrita. Adomnán usara de base a 

obra escrita pelo herdeiro (comarbae ou coarb – título dado aos sucessores dos santos 

fundadores de monastérios / comunidades) de Columba, Cumméne, na década de 640. E 

Clarkson entende que, mesmo que Adomnán não soubesse a respeito da significação de 

uma missão evangelizadora entre os pictos para Columba, Cumméne certamente deveria 

saber e certamente a teria mencionado em sua obra e, portanto, teria aparecido no 

trabalho de Adomnán, duas gerações depois. Ao invés disso, nós encontramos na The 

Life of St. Columba uma série de episódios mais ou menos desconectados que se passam 

no território picto. 

Isso provavelmente explica o fato de que a história de Columba contenha 

diversas discrepâncias, inclusive em relação às datas. Claro, há também a questão da 

diversidade de fontes e o fato de que sua imensa maioria foi escrita depois de sua morte 

e, portanto, depois de sua canonização. No mais, essas fontes variam consideravelmente 

em natureza e precisão. Elas podem ser tanto as Vidas, quanto calendários com os dias 

dedicados aos santos, historietas isoladas encontradas em compilações ou junto com 

outras obras, sagas literárias que têm os santos como personagens (esse é o caso, por 

exemplo de The Violent Death of Muirchertach Mac Erca) ou hinos e poemas que 

invocam santos (HERVERT, 2003). 

Brian Lacey (2003), em O’Brien Pocket History of Irish Saints, resume boa 

parte dessa discussão, mostrando como até mesmo o local de nascimento de Columba 

pode ser questionado. Ele então afirma que hoje, dá-se como certo o ano de 520 como o 

de nascimento do santo, e diz que embora a tradição de fato fale em Gartan81, há 

também um outro lugar, a poucas milhas deste, Churchtown, no atual condado de 

Donegal, para onde afluem anualmente centenas de peregrinos. Ele lembra que nesta 

                                                 
80 “The extent of Columba’s missionary work has probably been exaggerated by his early biographers”. 
81 Onde está a pedra conhecida como “pedra da solidão” e que era tradicionalmente o lugar de pernoite 
dos imigrantes de Donegal para os Estados Unidos durante os anos de miséria da ilha. Diz a tradição que 
eles lá se deitavam, rogando forças a Columba, já que o próprio santo era um imigrante, para que 
pudessem lidar com a saudades de terra natal. (Cf LACEY, 2003: 65). 



89 

pequena cidade, “durante o ano, o pequeno altar no local fica amontoado com oferendas 

daqueles que vêem procurar auxílio do santo para com seus pedidos mundanos” 

(LACEY, 2003: 65. Tradução nossa)82. 

Lacey também menciona que Columba, significaria, em latim, pomba, e que 

dessa forma, Columcille ou Colum Cille, como ele grafa, seria a “Pomba da Igreja”, em 

referência ao papel apostólico do Espírito Santo, representado pelo pássaro. Para 

embasar sua teoria, ele lembra da devoção da mãe de Columba, Eithne, que também 

mais tarde foi venerada como santa – bem como outros membros de sua família. Em 

relação aos monastérios que ele teria fundado, ao contrário da maioria que apresenta 

uma lista infindável, o autor é categórico em afirmar que “o único monastério que 

podemos ter certeza ter sido fundado na Irlanda por Colum Cille foi Durrow, (...) 

provavelmente durante os anos de 580, em uma de suas viagens de volta de Iona” 

(LACEY, 2003: 67. Tradução nossa)83 [MAPA 04: Monastérios ligados a Armagh e 

monastérios ligados a Iona]. Quanto ao monastério de Derry, Lacey aponta que a data 

de 546 é muito afastada cronologicamente do momento missionário de Columba para 

que possa ser considerado de fundação sua. Ele lembra que os Anais do Ulster, 

documento histórico ao qual se referem os pesquisadores que buscam respostas sobre os 

acontecimentos da região, registram o monastério como tendo sido fundado pelo 

monge, mas contêm também uma observação, provavelmente adicionada 

posteriormente, fornecendo o nome de outro fundador. 

 

                                                 
82 “Throughout the year, the little altar at the site is heaped with the trifle offerings of those who come to 
seek the assistance of the saint for their earthly requests”. 
83 “The one monastery that we can be certain that Colum Cille did found in Ireland was Durrow (…), 
probably in the 580s on one of his return trips from Iona”. 
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MAPA 04: Monastérios ligados a Armagh e monastérios ligados a Iona. 
Monastérios celtas na Irlanda no século VI d.C. (JOHNSTON, 2008) 

 
No entanto, talvez o aspecto mais interessante deste capítulo seja o lembrete de 

que os escritos de Adómnan ligam apenas vagamente Columba com a batalha de 

Cuildreimhne (ou Cúl Dreimne), enquanto que, na maioria das vezes esse é um dos 

episódios mais destacados por parte dos historiadores. Martin Wallace, por exemplo, 

diz: 

 
Segundo a lenda, o exílio de Columba foi um ato de penitência, e ele 
deliberadamente escolheu uma ilha longe do alcance da vista de sua amada 
Irlanda. Durante sua visita a Moville, dizem que Columba secretamente copiou 
um livro de salmos. Quando Finnian descobriu, ele insistiu em ficar com a 
cópia. Columba se recusou a entregá-la e o caso foi levado ao High King, 
Diarmuid, que decidiu: “A cada vaca seu novilho e a cada livro sua cópia”84. 

                                                 
84 No original, irlandês: “Le gach boin a boinin, le gach leabhar a leabhrán” (LACEY, 2003: 68). Embora 
hEiíhir (2000: 23), afirme que foi o “primeiro caso de direitos autorais registrado na História Legal 
Irlandesa” (Tradução nossa) -  “(...) the first recorded copyright case in Irish legal history” (Ó HEIÍHIR, 
2000: 23) -, Lacey discorda, dizendo que “infelizmente, nós agora sabemos que essa história pertence a 
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Columba já se ressentia de Diarmuid por ele ter matado um jovem a quem o 
santo tinha dado santuário e persuadiu seus parentes a declararem guerra. 
Diarmuid foi derrotado (...) e Columba foi culpado pelas centenas de mortes. 
Quando um sínodo85 clamou para que ele consertasse seu erro convertendo um 
número igual de pagãos, ele optou por trabalhar entre os pictos da Escócia 
(WALLACE, 2007: 61-62. Tradução nossa)86. 

 
Brian Lacey lembra, porém, que não há necessariamente prova histórica de que 

ele tenha sido diretamente responsável pela batalha, como faz crer a lenda contada por 

Wallace, vez que provavelmente se tratava de uma altercação típica do sistema 

fragmentado de poder da Irlanda da época. Não obstante, ele faz uma ressalva 

interessante: Columba teria rezado pela vitória de seus parentes sobre seus inimigos, 

que estariam imbuídos do poder “de uma arma exótica, uma ‘cerca druídica’” (LACEY, 

2003: 68. Tradução nossa)87. Talvez por conta disso, aponta o autor: “essa batalha foi 

lembrada como uma espécie de disputa entre as forças do cristianismo de um lado e 

aquelas do Druidismo pagão do outro” (LACEY, 2003: 68. Tradução nossa)88. 

Quanto à quantidade de narrativas romanceadas que surgiram ao redor de 

Columba, Lacey parece concordar com Wallace e até oferece algumas historietas para 

ilustrar a afirmação, principalmente em relação ao papel do santo na conferência de 

Drum Cett. Lacey aponta que não há evidência histórica de que Columba tenha de fato 

defendido a independência das colônias escocesas, nem de que tenha advogado em 

favor dos bardos irlandeses, mas admite que a segunda atitude parece provável, já que o 

santo era também um poeta. 

Columba é visto como um dos três santos patronos da Irlanda, junto com 

Patricius e Brígida. Sua biografia, escrita por Adóman constrói a imagem de um homem 

de muitas facetas. Uma delas é a que diz respeito a seu apreço pelas letras, aquela forma 

                                                                                                                                               
uma data bem posterior ao século VI” (LACEY, 2003: 68. Tradução nossa) – “... unfortunately, we now 
know that the story belongs to a much later date than the sixth century”. 
85 “Nos primórdios da História da Igreja, as palavras ‘sínodo’ e ‘concílio’ foram freqüentemente 
intercambiáveis. Entretanto, no início do século IV, as grandes reuniões ecumênicas como Nicéia (325) 
passaram a ser denominadas concílios, e uma assembléia de bispos de uma província ou região, bem 
como a do bispo e do clero de uma diocese, eram usualmente referidas como sínodos” (LOYN, 1997: 
338). 
86 “Legend has it that Columba’s exile was an act of penance, and that he deliberately chose an island out 
of sight of his beloved Ireland. During a visit to Moville, Columba is said to have secretly copied a book 
of psalms. When Finnian discovered this he insisted on having the copy. Columba refused to hand it over, 
and their dispute was referred to the high king, Diarmuid, who ruled: “To every cow her calf, and to every 
book its copy”. Columba already resented Diarmuid for slaying a youth to whom the Saint had given 
sanctuary and he persuaded his kinsmen to wage war. Diarmuid was defeated (…) and Columba was 
blamed for the hundreds of dead. When a synod called on him to make amends by converting an equal 
number of pagans, he opted to work among the Picts of Scotland”. 
87 “... exotic weapon – a ‘druidic fence’”. 
88 “... this battle was remembered as a sort of contest between the forces of Christianity on the one side 
and those of pagan druidism on the other”. 
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de conhecimento que chegara à Irlanda com o cristianismo e que começara, 

paulatinamente a se configurar como uma das atividades religiosas por excelência. 

É importante notar que esse aspecto também aparece em destaque na Confessio 

de Patricius. “Revelar e publicar os feitos de Deus traz honra para um homem” (The 

Confesion I.5 In: SKINNER, 1998: 31. Tradução nossa) é, para ele o motivo que o leva 

a escrever sua Confession. Mesmo assim, “Patricius alonga-se quase que 

obsessivamente em sua falta de estudos. Ele é particularmente sensível a sua falta das 

habilidades verbais que ele vê em outros” (PATRICIUS in: SKINNER, 1998: 33. I10. 

Tradução nossa)89. Tomás Ó Cathasaig, em seu livro Coire Sois, The Cauldron of 

Knowledge (2013), coloca essa marca de Columba da seguinte forma: 

 
A literatura que sobrevive da antiguidade irlandesa, em irlandês e em latim, é 
produto de uma elite intelectual que inclui acadêmicos eclesiásticos e poetas 
estudados (filid, singular fili). Os filid eram os mais prestigiados entre os des 
ddna (“homens da arte”) na Irlanda Antiga: eles eram altamente treinados e seu 
poder residia amplamente em seu papel de fornecedor de elogios e culpas. Os 
filid parecem ter rapidamente chegado a um acordo com a igreja. O monge do 
século VI Collum Cille (Columba) é tradicionalmente representado como um 
defensor dos filid, e isso parece ter tido uma base histórica. Em The Life of. 
Colum Cille, escrita no século VII por seu patrício Adómnan, Colum Cille é 
descrito como um patrono dos poetas de língua irlandesa: ele os recebia e os 
convidava para cantar músicas de sua própria autoria. Colum Cille é o tema de 
Amra Choluim Chille, “O Panegírico de Colum Cille”, que se atribui ao fili 
Dalian Forgaill e que normalmente considera-se que tenha sido escrito logo 
depois da morte do santo (Ó CATHASAIG, 2013: 34. Tradução nossa)90. 

 
A morte de Columba também suscita dúvidas quando seus estudiosos procuram 

estabelecer uma data: “costumava-se acreditar que Colum Cille teria morrido em 597, 

no dia 9 de junho (seu dia santo), mas pesquisas recentes apontam para o ano de 593” 

(LACEY, 2003: 71. Tradução nossa)91. Contudo, há um aspecto sobre o qual toda a 

literatura especializada parece concordar: o fato de que foi Columba quem fundou o 

                                                 
89 “To reveal and publish the deeds of God brings a man honor” / “Patrick dwells almost obsessively on 
his lack of learning. He is particularly sensitive about his lack of the verbal skills he sees in others”; 
90 “The literature that survives from the early Irish period, in Irish and in Latin, is the product of an 
intellectual elite that included ecclesiastical scholars and learned poets (filid, singular fili). The filid were 
the most prestigious of the des ddna ("men of art") in early Ireland: they were highly trained and their 
power largely resided in their role as purveyors of praise and blame. The filid seem to have arrived at an 
early accommodation with the church. The sixth-century monastic saint Colum Cille (Columba) is 
traditionally represented as a defender of the filid, and this seems to have an historical basis. In the life of 
Colum Cille written in the seventh century by his kinsman Adomnan, Colum Cille is depicted as a patron 
of the Irish-language poets: he would entertain them and invite them to sing songs of their own 
composition. Colum Cille was the subject of the Amra Choluim Chille 'The Eulogy of Colum Cille,' 
which is attributed to the fili Dalian Forgaill and is generally considered to have been composed shortly 
after the saint's death”. 
91 “It used to be believed that Colum Cille had died in 597, on 9 June (his feast day), but recent research 
points to the year 593”. 
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monastério de Iona, nas costas da Escócia e com a importância proveniente desse 

monastério, acabou por exercer grande influência por toda a Grã-Bretanha, 

principalmente, durante o século VII. 

 

 
 
FIGURA 23: Relicário de Monymusk. O Relicário de Monymusk é uma urna em forma de igreja ou casa, 
datado de cerca de 750 d.C. Ele é de madeira sólida, com detalhes em prata e bronze. O nome vem de da 
cidade de Monymusk, no Condado de Aberdeen, na Escócia, onde essa urna foi mantida até o século XX, 
quando foi então transferida para o National Museum of Scotland. Acredita-se que essa urna seja ligada a 

Columba. Acervo pessoal. 
 
2.3. A conversão da Britânia 
 

Entende-se que os primeiros assentamentos da Ilha da Britânia tenham sido 

feitos pelos pictos ao norte e pelos britânicos ao sul (em parte do que é hoje o território 

da Escócia, no território da atual Inglaterra e do atual País de Gales). Esses britânicos 

eram celtas e sua lógica cultural assemelhava-se consideravelmente àquela da ilha da 

Irlanda, sua vizinha. Eram eles que habitavam a região da atual Inglaterra quando ela 

começou a despertar o interesse colonizador dos romanos no século I a.C. 

Júlio César invadiu a ilha em duas ocasiões diferentes: 55 e 54 a.C. Não que ele 

tenha conseguido, com essas invasões, estabelecer por lá Estados-clientes, mas elas 

abriram caminho para outro general, Claudio, cujo sucesso veio em 43 d.C. Iniciou-se, 

assim a história da província romana da Britânia. 

Quando passou a fazer parte da civitas romana, o espaço que é hoje a Inglaterra 

passou a incorporar sua organização territorial, sua política e sua religião. Às margens 

do rio Tâmisa (que servira de porta de entrada para as legiões), os romanos encontraram 

espaços há muito habitados que se tornaram os contornos da cidade de Londres. A oeste 
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de Londres, fundaram a cidade de Bath. Muitas das cidades cujos nomes terminam em 

“chester”, “caster” ou “cester” – termos que derivam do latim castra ou campo (em 

referência a acampamentos romanos) -, como Colchester, Lancaster, Leicester e 

Winchester também foram fundadas pelos romanos. 

A construção de novos povoamentos não terminou na atual fronteira inglesa. No 

que é hoje o país de Gales, encontram-se também, diversas cidades que podem traçar 

suas origens aos invasores romanos. Em Gales, o indicador mais significativo dessa 

origem está na presença do termo “caer”, versão galesa do castra latino: Caerwent e 

Carmarthen são bons exemplos dessas cidades; mas não se pode esquecer de Caerleon, 

cujo significado é “campo das legiões” (Cf ELLIS, 1985: 44 e 45). [FIGURAS 24 a 27] 

 

 
 
FIGURA 24: Casa de banhos, Bath, Inglaterra. O primeiro altar existente no local das fontes quentes foi 

construído pelos Celtas e foi dedicado à Deusa Sulis, que os Romanos identificaram com Minerva. 
Quando os romanos chegaram à região da cidade hoje chamada de Bath, por conta de seus banhos, 
encontraram o altar e as fontes. Mantiveram o nome da divindade e dela emprestaram o nome que 

originalmente deram ao assentamento, Aquae Sulis. Entre 60 e 70 d.C. construíram seu próprio templo e o 
complexo de banhos foi sendo elaborado durantes os 300 anos seguintes. Acervo pessoal. 
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FIGURA 25: Modelo do complexo de banhos (c. séc. III), Bath. Inglaterra. Acervo pessoal. 
 

 
 

FIGURA 26: Carleon-Upon-Usk, País de Gales. Ruínas de um anfiteatro romano. A cidade, construída 
como uma fortaleza romana, foi quartel general da Legião II Augusta entre os anos de 75 e 300 d.C. 

Acervo pessoal. 
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FIGURA 27: Casa de banhos, Carleon-Upon-Usk. Séculos II – III. Acervo pessoal. 
 

Em todos esses acampamentos, desembarcaram, junto com legionários, seus 

deuses e sacerdotes que, com apoio militar de seus seguidores, afastaram a influência 

dos druidas, até então, chefes supremos da vida religiosa na ilha. Assim como 

acontecera séculos antes com os deuses gregos ao desembarcarem na Península Itálica, 

na Inglaterra (e em Gales), os deuses romanos passaram por um paulatino processo de 

associação aos antigos deuses celtas; o que resultou em novas significações religiosas, 

novos nomes para velhas entidades. 

Com o tempo, porém, esses deuses cederam lugar ao Deus monoteísta dos 

cristãos. A nova religião encontrou adeptos na Inglaterra como encontrara em todas as 

outras províncias do Império Romano. Quando a empreitada militar romana chegou ao 

fim, com a retirada de suas forças no século V, o cristianismo já tinha considerável 

força. Contudo, sua força não era ainda suficiente para garantir a manutenção da 

unidade da ilha quando do colapso do governo romano, em cerca de 410. A 

historiografia inglesa, de forma geral, parece seguir o tom proposto por David Hilliam 

em Kings, Queens, Bones & Bastards (1998), quando se trata dessa fase da história de 

seu país: 
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Quando o último navio romano deixou essas praias ao redor de 410 surgiu um 
incômodo vácuo de poder. O caos completo prevaleceu e vários pequenos 
líderes disputaram os minúsculos reinos entre si. Cerca de quarenta anos mais 
tarde, um desses governantes, Vortigern, estava tão desesperado para derrotar 
algumas tribos do norte que o incomodavam que ele importou aliados do 
continente para ajudá-lo. Esse foi o início, pois não apenas eles vieram, como 
eles também ficaram – carregamentos e carregamentos de imigrantes ansiosos: 
Anglos, Saxões, Jutos, Frísios, Francos. Começara a invasão Anglo-Saxã 
(HILLIAM, 1998: 1. Tradução nossa)92. 

 
Além de representarem outras etnias, esses novos grupos representaram novas 

culturas, novos agrupamentos e, principalmente novas crenças. O cristianismo retraiu-

se, momentaneamente. 

 
Então vieram os Anglo-Saxões, todos pagãos convictos. Os cristãos britânicos 
resistiram, isolaram-se e então se silenciaram. Um século se passou, e mais. Não 
que tudo tenha sido perdido. Vieram missionários. Da Irlanda, recém-convertida 
por São Patricius, vieram monges celtas, intensos de espírito, ricos em arte 
celta. Estabeleceram-se monastérios no norte da ilha, próximo à fronteira com 
os Escotos. Mesmo assim, a maior parte da Inglaterra ainda pertencia aos deuses 
nórdicos. Até agora. No ano de Nosso Senhor de 597, o monge Agostinho fora 
enviado pelo Papa para converter os Anglo-Saxões à verdadeira fé. Sua missão 
levou-o direto a Canterbury, na península a sudeste de Kent (RUTHERFURD, 
1997: 108. Tradução nossa) 93. 

 
A escolha de Canterbury, não foi aleatória. 

 
Certamente era um lugar conveniente. Situado no centro da ponta da península 
em um pequeno monte, Canterbury, desde os tempos romanos, atuara como um 
ponto central ao qual todos os portos de Kent, como Dover (...) estavam 
conectados. Vindo da Europa, Canterbury era o primeiro lugar de significado 
que um viajante alcançava. Muito mais importante que sua geografia, contudo, 
era o fato de que o bom Rei Ethelbert de Kent, cuja principal residência lá 
estava, casara-se com uma princesa Franca, cujo povo já fora convertido. Foi a 
presença dessa rainha cristã que realmente motivou a Igreja de Canterbury e o 
que lhe deu sua oportunidade (RUTHERFURD, 1997: 108 e 109. Tradução 
nossa)94. 

                                                 
92 “When the last Roman ship left these shores about AD 410 there was an awkward power-vacuum. 
Total chaos prevailed, and various petty chieftains squabbled among themselves for tiny kingdoms. About 
forty years later one of these rulers, Vortigern, was so desperate to beat off some northern tribesmen who 
were troubling him that he imported allies from the continent to help. This was the beginning, for not only 
did they come but they stayed – boatload after boatload of eager immigrants: Angles, Saxons, Jutes, 
Frisians, Franks. The Anglo-Saxon invasion had begun”. 
93 “Then the Anglo-Saxons came, staunch pagans all. The British Christians struggled, became cut off, 
and then silent. A century passed, and more. Not that all was lost. Missionaries arrived. From Ireland, 
recently converted by St Patrick, came Celtic monks, intense in spirit, rich in Celtic art. Monasteries were 
established in the north of the island, near the border with the Scots. Nevertheless, most of England still 
belonged to the Nordic gods. Until now. For in the year of Our Lord 597, the monk Augustine had been 
sent by the Pope to convert the Anglo-Saxons to the true faith. His mission had taken him straight to 
Canterbury, in the south-eastern peninsula of Kent” 
94 “It was certainly a convenient place. Situated at the centre of the peninsula’s tip on a small hill, 
Canterbury had since Roman times, acted as a hub to which the Kentish ports like Dover (…) were all 
connected. Coming from Europe, Canterbury was the first place of significance a traveler reached. Far 
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FIGURA 28: Catedral de Canterbury (acervo pessoal). 
 

Segundo todos os parâmetros, a missão de Agostinho obteve sucesso. À 

conversão de Ethelbert seguiram-se as conversões de seus nobres e, pouco a pouco de 

tantos outros habitantes da região. De Canterbury Agostinho enviou missionários aos 

outros reinos saxões que, no século VII se estabeleciam e impunham sobre a Inglaterra 

sua dominação política efetiva. Estabelecia-se nessa época, a chamada heptarquia 

britânica, ou seja, a organização da ilha em sete grandes reinos: Sussex, Wessex, Essex, 

Mercia, East Anglia, Kent e Nortúmbria [MAPA 05: As Ilhas Britânicas – divisão 

política (c.600)] 

 

                                                                                                                                               
more important than its geography, however, was that good King Ethelbert of Kent, whose principal 
residence this was, had married a Frankish princess, and her people had already been converted. It was 
the presence of this Christian queen that really drew the Church of Canterbury and gave it its opportunity” 
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MAPA 05: As Ilhas Britânicas – divisão política (c. 600) (SHEPERD, 2009) 
 

Dentre os sete reinos, além de Kent, destaca-se também a Nortúmbria (área ao 

norte do rio Humber), reino bastante importante geográfica e politicamente para a 

construção da identidade nacional inglesa; principalmente por conta da questão 

religiosa. A Nortúmbria estava entre a Dalríada Irlandesa e “o campo de conversão da 

missão romana, chefiada por Agostinho em Cantebury” (LOYN, 1997: 318). Ela era, 

destarte, cobiçada por ambas as vertentes do cristianismo presentes na ilha. Esse embate 

levou ao chamado Concílio de Whitby que viria, por fim, garantir a superioridade das 

decisões tomadas em Canterbury acerca da fé cristã em todo o território da ilha. 
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2.4. O Concílio de Whitby 
 

No começo do século VII, o rei da região, Oswy, optara pela vertente celta do 

cristianismo, pois estivera exilado na ilha de Iona durante o reinado de seu predecessor, 

o rei pagão Eduíno (616-32). Além disso, a primeira esposa de Oswy era uma das filhas 

do clã que governava a região escocesa da Dalríada, descendente de irlandeses, 

seguidores do cristianismo irlandês e parentes distantes de Columba. Entretanto, seu 

filho, Alhfrith, herdeiro do trono, seguia as diretrizes romanas. Por algum tempo a 

convivência foi pacífica, mas quando Alhfrith começou a planejar a tomada do poder, as 

diferenças se tornaram motivos para uma possível guerra política. Decidido a manter 

seu trono e a unidade de seu reino, Oswy convocou um sínodo, realizado em 664 na 

abadia de Whitby. 

 
Um monastério beneditino ao norte de Yorkshire, Inglaterra, fundado ao redor 
de 657 (...), por Oswy, rei da Nortúmbria. A primeira abadessa foi S. Hilda, sob 
quem a comunidade parece ter atingido um tamanho considerável (...). Com a 
morte de S. Hilda, c. 680, Aelfleda, filha do rei Oswy, a sucedeu como 
abadessa, e o monastério continuou a florescer até mais ou menos 687, quando 
foi completamente destruído pelos dinamarqueses (HUDDLESTON, 1912. 
Tradução nossa)95. 

 
O cerne da discussão foi a decisão a ser tomada por Oswy acerca de qual das 

duas vertentes do cristianismo a Northumbia deveria se filiar. Dois bispos de nome 

Colmán e Chad falaram pelos celtas (que, mesmo não estando formalmente unidos, 

encontraram para esse concílio traços suficientemente próximos para serem passados 

como pauta comum), invocando a autoridade de São João. Os bispos Wilfrid de York e 

Agilbert falaram por Roma, investidos da autoridade de São Pedro. Bem ao tom 

medieval, o princípio da autoridade, segundo o qual a palavra de certas pessoas - os 

grandes doutos da Igreja - seria absolutamente inquestionável enquanto provenientes de 

fontes de importância e sapiência. 

Algumas práticas distintas foram colocadas em debate. Entre elas estava o fato 

de que, de forma geral, os celtas preferiam o grego para celebrar a missa, enquanto os 

romanos insistiam no latim. Falou-se também sobre quais os dedos um sacerdote 

deveria levantar quando da bênção para se retratar a Santíssima Trindade e sobre qual 

                                                 
95 “A Benedictine monastery in the North Riding of Yorkshire, England, was founded about 657, as a 
double monastery, by Oswy, King of Northumberland. The first abbess was St Hilda, under whom the 
community seems to have reached a considerable size (…). On St Hilda's death, about 680, Aelfleda, 
daughter of King Oswy, succeeded as abbess, and the Monastery continued to flourish until about 687, 
when it was entirely destroyed by the Danes”. 



101 

seria a forma correta da tonsura dos monges e que procedimentos deveriam ser seguidos 

para o batismo (LOYN, 1997: 367). Contudo, a principal questão era a data da 

celebração da Páscoa. 

 
O Concílio de Nicéia (325) fixou a Páscoa no domingo seguinte à primeira lua 
cheia depois do equinócio de primavera, e aprovou o método alexandrino de 
cálculo para essa ocorrência. Os alexandrinos adotaram 21 de março como o dia 
do equinócio vernal, e usaram um “ciclo pascal” de 19 anos para lidar com o 
fato conhecido de que o ano solar consistia em 365 dias e uma fração 
indeterminada. Do século V em diante, esse sistema foi cada vez mais adotado 
no Ocidente (LOYN, 1997: 291). 

 
De acordo com Bede, os irlandeses, por sua vez, guardavam-na “entre o décimo 

quarto e o vigésimo dia da lua – um cálculo dependente de um ciclo de oitenta e quatro 

anos” (BEDE in FARMER, 1990: 104. Tradução nossa)96. Tal cômputo, não era, 

porém, único. Em Iona, por exemplo, guardava-se a Páscoa 

 
não, como supuseram alguns, no décimo quarto dia da lua, como os judeus, mas 
no Domingo da semana errada. Pois, como cristãos, eles sabiam bem que a 
Ressurreição de nosso Senhor aconteceu no primeiro dia depois do Sabbath e 
devia sempre ser mantida neste dia. Entretanto, sendo bárbaros e simplórios, 
eles não aprenderam quando este primeiro dia depois do Sabbath, que hoje é 
chamado de dia do Senhor, deveria acontecer (BEDE in FARMER, 1990: 149. 
Tradução nossa)97. 

 
Os irlandeses também tinham uma outra concepção do papel e da forma da 

confissão98. Enquanto que entre os romanos da Antiguidade os pecados eram 

confessados sempre frente à comunidade, já que eram vistos como um crime contra a 

mesma, entre os irlandeses, tratava-se de um erro particular, e, portanto, deveria tomar a 

forma de uma conversa privada, entre penitente e confessor. Mais ainda, se no 

continente o perdão era concedido uma única vez, na ilha, imbuídos da certeza de que 

“todos pecavam basicamente o tempo todo” (CAHILL, 1995: 177. Grifo do autor. 

                                                 
96 “Between the fourteenth and the twentieth days of the moon – a calculation depending on a cycle of 
eight-four years”. 
97 “Not, as some supposed, on the fourteenth day of the moon, as do the Jews, but on the Sunday of the 
wrong week. For as Christians they knew well that the resurrection of our Lord took place on the first day 
after the Sabbath and should always be kept on that day. But being barbarous and simple, they had not 
learned when this first day after the Sabbath, which is now called the Lord’s Day, should occur”. 
98 Note-se que não se trata da confissão enquanto sacramento, já que tal só se oficializou com o IV 
Concílio de Latrão, realizado em 738. Fala-se aqui, na verdade, do ato de se reconhecer um erro e sentir-
se o arrependimento e a necessidade de confessá-lo como instrumento psicológico de perdão. Não se 
pode, todavia, ignorar o papel da vivência irlandesa dessa prática Confessional na instituição do 
sacramento no século VIII. 
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Tradução nossa)99, a repetição da confissão e da penitência era não apenas aceita, como 

incentivada100. 

Para ouvir a confissão, os irlandeses escolhiam a um “amigo espiritual” (soul-

friend ou anmchara). Essa pessoa não era necessariamente um padre. Ouvir uma 

confissão era uma tarefa que pressupunha uma enorme confiança por parte do penitente 

para com seu confessor. O próprio Deus garantia que essa conversa fosse para sempre 

mantida entre as duas únicas partes envolvidas e quebrar esse sigilo – e, portanto, essa 

confiança e essa sacralidade – significava “colocar em perigo a salvação de alguém: era 

praticamente o único pecado que os irlandeses consideravam imperdoável” (CAHILL, 

1995: 177. Tradução nossa)101. 

Na verdade, a dimensão dessa confiança em outrem enquanto depositário da 

confissão aparece de forma bastante clara em Confession. Parte da acusação que 

Patricius sofria dos bispos britânicos (e às quais responde nesse documento) tem a ver 

com a confissão que fizera de um grande pecado que cometera na adolescência, para um 

grande amigo seu. Parece que esse seu amigo traíra sua confiança e divulgara essa 

confissão. 

 
Eles desenterraram esse pretexto contra mim’ – de trinta anos atrás – um ato que 
eu confessei logo antes de me tornar diácono. Minha mente estava preocupada e 
deprimida, então eu confiei em meu amigo mais próximo algo que eu fiz num 
dia fatídico enquanto menino, para ser preciso, no espaço de uma hora. (...) Mas 
eu prefiro me entristecer pelo meu querido amigo: como merecemos ouvir tal 
declaração dele. Eu entreguei a ele minha própria alma! (...) Então \como ele 
decidiu depois, me desonrar de forma tão pública, perante tanto os bons quanto 
os maus, por conta de um assunto que antes ele tinha se mostrado feliz em 
perdoar, assim como o próprio Senhor, que é ‘maior do que qualquer homem’ 
(PATRICIUS in SKINNER, 1998: 49-52. III27 e III32. Tradução nossa)102. 

 
Também o papel do Papa era algo pouco sólido para os irlandeses, talvez porque 

o entendessem como análogo – na Igreja – ao High King – na administração da própria 

ilha. Assim, o bispo de Roma era uma “figura distante cujos desejos eram pouco 

                                                 
99 “Everyone pretty much sinned just about all the time”. 
100 Cabe anotar, porém, que, em The Life of St Columba (ADOMNÁN in SHARPE, 1995), quando 
Adomnán menciona confissões, ele as menciona como sendo tanto públicas (por exemplo, como descrito 
no, I40 [Cf ADOMNÁN in SHARPE, 1995: 142 & 143]) quanto privadas (por exemplo, como descrito 
I17 [idem: 124]). Em relação à constância do ato, nada nos diz.  
101 “To imperil one’s salvation: it was practically the only sin the Irish considered unforgivable”. 
102 “‘They dug up this pretext against me’ – from thirty years before – a deed I had confessed just before I 
was made deacon. My mind was worried and depressed, so that I had confided in my closest friend 
something I had done one fateful day as a boy, to be precise in the space of one hour. (...) So how did he 
take it into his head afterward, to dishonor me so publicly, before good and ill alike, over a matter which 
before he had been so glad to pardon, as had the Lord himself, who is ‘greater than any man’”. 
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conhecidos e ainda menos considerados” (CAHILL, 1995 181. Tradução nossa)103. Essa 

importância secundária ao Sumo Pontífice, fica também clara em seus costumes quando 

do leito de morte. Sobre isso, diz Richard Sharpe: 

 
Na lei hebraica um sacerdote se contaminava se estivesse presente no momento 
da morte (Lev 21:10-11). A igreja cristã como um todo tomou uma visão 
diferente, mas parece que os irlandeses, que tiravam muito de suas leis 
canônicas do Velho Testamento e não de concílios e decretos papais, podem ter 
observado os costumes de Moisés nesta época (SHARPE, 1995: 360. Tradução 
nossa)104. 

 
Além disso, discordavam em relação ao papel das mulheres na organização 

religiosa (Cf EDMONDS, 1908)105. Cahill, por exemplo, defende veementemente que 

havia uma igualdade de poder entre os sexos, especialmente em seu terceiro capítulo, 

“A Shifting World of Darkness” (CAHILL, 1995: 80-97). A conversão e a entrada para 

a vida monástica não teria mudado o status das religiosas que, muitas vezes, tinham 

tanta educação quanto os homens e podiam participar de toda a vida da abadia; 

inclusive, provavelmente, administrando sacramentos (Cf CAHILL, 1995: 175). De 

acordo com Alston (1911), que pensa especificamente a questão dos monastérios 

duplos, 

 

...a posição anômala de uma mulher agindo como superior de uma comunidade 
de homens tem suas origens normalmente atribuídas às palavras de Cristo na 
cruz: “Mulher, aqui está seu filho; Filho, aqui está sua mãe”, e é ainda instigada 
pelo fato de que a maternidade é uma autoridade derivada da natureza, enquanto 
que a paternidade é meramente legal. Mas, qualquer que seja sua origem, o 
comando superior de uma abadessa sob tanto homens quanto mulheres foi 
deliberadamente revivido e sancionado pela Igreja em duas das três ordens 
medievais que consistiam em casas mistas (ALSTON, 1911. Tradução 
nossa)106. 

 

                                                 
103 “A distant figure whose wishes were little known and less considered”. 
104 “In Hebrew Law a priest was contaminated if he was present at the time of death (Lev. 21: 10-11). The 
Christian church as a whole took a different view, but it appears that the Irish, who drew much of their 
canon law from the Old Testament rather than from councils or papal decrees, may have observed the 
Mosaic custom at this date”. 
105 The life of St Columban (BOBBIO in MUNRO, 1897?-1907?) não traz detalhes sobre esse aspecto da 
divergência, que são apenas apontadas no artigo sobre o santo encontrado na Catholic Encyclopedia 
(EDMONDS, 1908). The life o St Columba (ADOMNÁN in SHARPE, 1995) também se cala sobre esse 
assunto. 
106 “... the anomalous position of a woman acting as the superior of a community of men is usually held to 
originate from Christ's words from the Cross, "Woman, behold thy son; Son, behold thy mother"; and it is 
still further urged that maternity is a form of authority derived from nature, whilst that which is paternal is 
merely legal. But, whatever may be its origin, the supreme rule of an abbess over both men and women 
was deliberately revived, and sanctioned by the Church, in two of the three medieval orders that consisted 
of double monasteries”. 
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Embora não haja fontes que comentem a posição de Oswy frente ao papel das 

mulheres na Igreja de Columba, às conhospitae – forma latina de casas mistas – ou 

qualquer outra prerrogativa do partido celta, foram os argumentos romanos que o 

convenceram. Quando o Sínodo chegou ao fim, a Nortúmbria havia se atrelado 

oficialmente às diretrizes romanas. E embora ele tivesse garantido o direito dos celtas de 

continuarem pregando em suas terras, muitos centros monásticos de origem celta 

preferiram se reestruturar aos modelos romanos. São Cuteberto (634-87), por exemplo, 

embora fosse, em princípio, “monge de observância céltica em Melrose desde 651” 

(LYON, 1997: 113), acatou as decisões do Sínodo em 664, ganhando, assim, a 

nomeação para abade do monastério de Lindisfarne. Embora, como dito anteriormente, 

tenha sido fundado por ninguém menos que Santo Aidan, discípulo de Columba, 

Lindisfarne, sob a direção de São Cuteberto e seus sucessores, tornou-se um mosteiro 

observador das diretrizes papais107. 

De acordo com Bede, as palavras finais de Wilfrid, representante de Roma, 

garantiram a decisão de Oswy. Dirigindo-se a Colmán, chefe da missão celta, ele 

perguntou: 

 
Embora seus padres fossem homens santos, você imagina que eles, alguns 
poucos homens em um canto de uma ilha remota, devem ser preferidos perante 
uma Igreja de Cristo universal, ao redor do mundo? E mesmo que seu Columba 
– ou, possa eu dizer, nosso também se ele era o servo de Cristo – tenha sido um 
santo profícuo em milagres, pode ele ter precedência sobre o mais abençoado 
Príncipe dos Apóstolos, para quem Nosso Senhor disse: “És Pedro, e sobre esta 
pedra eu construirei minha Igreja, e os portões do inferno não deverão 
prevalecer contra ela, e eu lhe darei as chaves para o reino do céu”? (BEDE in 
FARMER, 1990: 192. Grifo do autor. Tradução nossa)108. 

 

                                                 
107 Nora Chadwick parafraseia a descrição que Bede faz de Lindisfarne da seguinte forma: “Os monges de 
Lindifarne tinham (...) poucas construções à exceção da igreja, tal era sua pobreza; e eles não tinham 
nenhuma propriedade à exceção de seu gado, pois qualquer dinheiro dado a eles pelos ricos, eles 
imediatamente davam aos pobres. Quando o rei vinha rezar em sua igreja, ele trazia consigo apenas cinco 
ou seis partidários, e se eles lá permanecessem para uma refeição, eles eram alimentados apenas com os 
alimentos simples diários dos irmãos” (CHADWICK, 1960: 6. Tradução nossa). 
“The monks of Lindisfarne had (...) very few buildings except the church, such was their poverty; and 
they had no property except their cattle, for any money given to them by the rich they immediately gave 
away to the poor. When the king came to pray in their church he brought with him only five or six 
retainers, and if they stayed for a meal they were fed only on the simple daily food of the brethren”. 
108 “Although your Fathers were holy men, do you imagine that they, a few men in a corner of a remote 
island, are to be preferred before the universal Church of Christ throughout the world? And even if your 
Columba – or, may I say, ours also if he was the servant of Christ – was a Saint potent in miracles, can he 
take precedence before the most blessed Prince of the Apostles, to whom our Lord said: “Thou art Peter, 
and upon this rock I will build my Church, and the gates of hell shall not prevail against it, and I will give 
unto thee the keys of the kingdom of heaven”?” 
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Embora Bede entenda a escolha como vitória da mais verdadeira fé (Cf BEDE in 

FARMER, 1990: 188), a percepção das múltiplas implicações da palavra final de Oswy, 

nos coloca frente à necessidade de outras explicações. Dentre os autores que se dedicam 

ao tema, Henry Loyn, nos oferece boa alternativa: “o monasticismo e a pregação 

ascéticos irlandeses eram ideais nessa fase [de consolidação do poder do rei], mas a 

unidade eclesiástica e uma estrutura diocesana formal eram necessárias para assegurar a 

solidez e eficácia” (LOYN, 1997: 291). O papel do cristianismo celta na transição da 

Antiguidade para Idade Média – e, de fato, sua agência enquanto o próprio transitante – 

chegava ao fim, ao menos nesse espaço físico, já com o século VII. 

Não há registros de que Oswy tenha efetivamente proibido os monges irlandeses 

e escoceses de pregaram em suas terras. Dessa suposta tolerância, nasceu, na verdade, o 

desejo por parte dos que permaneceram de fundir as duas tradições; desejo esse 

traduzido na chamada Renascença Nortúmbriana, movimento fundante de uma cultura 

especificamente britânica (Cf LOYN, 1997: 291-292). 

São situações como a do Sínodo de Whitby que sustentam o argumento de 

Thomas O’Loughlin, em Celtic Theology (O’LOUGHLIN, 2000). Enquanto 

representante de outra forma de perceber esse movimento, ele critica aberta e 

nominalmente a tentativa de Cahill, porque enquanto teólogo, defende que os 

maneirismos do cristianismo na Irlanda tenham sido apenas um exercício teológico. E o 

autor, ainda, acredita que não houve um cristianismo celta, per se; apenas um colorido 

especial à religião católica. Possibilitado, assim, que a nova fé conseguisse percorrer o 

caminho, ainda que indireto, para chegar à ilha. Prova de que se trata apenas de uma 

busca coletiva por um mundo ideal que pudesse ser traduzido das teorias dos 

intelectuais para as práticas de um povo iletrado (Cf O'LOUGHLIN, 2000: 8) está na 

ação do já mencionado Adomnán (ou Euan), um monge educado em Iona, que teria 

vivido entre os anos de 624 e 704. 

O autor dedica um capítulo com o subtítulo de “Theologian at work” 

(O'LOUGHLIN, 2000: 68-86), deixando pouco à imaginação quanto à sua filiação 

interpretativa. Nessa passagem, mostra que desde que Adomnán se tornara abade de 

Iona em 679, atuara exclusivamente com intuito de esclarecer a verdade das crenças e 

práticas católicas: “engajou-se uma vasta gama de projetos – exegese, lei e hagiografia” 

(O'LOUGHLIN, 2000: 69. Tradução nossa)109. O que faz desse santo uma figura 

                                                 
109 “(...) engaged in a range of pursuits – exegesis, law, hagiography”. 
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importante para a hipótese do autor é o fato de que, ao lado de Columbanus e 

Erígena110, suas obras não só chegaram até nós como também ganharam traduções para 

línguas modernas, como o inglês. O santo é retratado a partir de seus escritos (que inclui 

um cânone, a já citada biografia de Columba e um tratado sobre leis111) como um 

homem “de dedicação e desejo de estar a serviço daqueles que mais precisavam de 

proteção e que nos desperta o sentimento aconchegante reservado tipicamente para 

aqueles humanistas que trabalham para limitar a injustiça” (O'LOUGHLIN, 2000: 70. 

Tradução nossa)112. 

 
2.4.1. Uma nota sobre a Nortúmbria 
 

Nos séculos que se seguiram ao Concílio de Whitby, a Nortúmbria assistiu a um 

período de grande prosperidade econômica e cultural. Também nessa época as 

experiências religiosas se multiplicaram e, com elas, as reinterpretações. A região que 

outrora fora cristianizada a partir da Escócia e que se configurava, portanto como 

receptora de missionários, inverteu seu papel e passou a ser centro de formação de 

novos religiosos. Muitos deles, fizeram o caminho inverso dos primeiros seguidores de 

Iona e de Lindisfarne e retornaram à Escócia, levando consigo suas vivências e leituras. 

O que se vê, então, nesse momento – ao menos em termos de produções 

culturais – é que ao lado dos tradicionais símbolos cristãos, o que aparecem também são 

entalhes de animais, o que nos remete à arte picta, citada – ainda que brevemente – no 

capítulo anterior; apontando para o caminho de transposição de elementos do antes para 

o depois. Esse é o caso, por exemplo, da Pedra de Papil (atualmente no National 

Museum of Scotland) [FIGURA 29]. Trata-se, possivelmente, de uma pedra tumular do 

século V ou VI. Nela encontramos símbolos cristãos bastante claros, como, por 

exemplo, a cruz, monges e o leão – uma alusão tanto aos martírios dos séculos 

anteriores quanto à figura de São Marcos. Por outro lado, encontramos também duas 

                                                 
110 “João Escoto Erígena (c. 810-77) O mais original dos pensadores que viveram na corte de Carlos, o 
Calvo, na Francônia. Escoto Erígena inseriu em sua filosofia um raro conhecimento do pensamento grego 
e neoplatônico. (...) Devia algo à obra de São Dionísio, o Areopagita, embora muitos dos elementos 
místicos sejam sua contribuição pessoal. Irlandês de nascimento, parece ter regressado à Grã-Bretanha no 
final da vida e algumas tradições associam-no ao ressurgimento intelectual na corte do rei Alfredo” 
(LYON, 1997: 222-223). 
111 Canones; The Life of St. Columba e Cáin Adomnán: an old-Irish Treatise on the Law of Adamnan são 
os títulos das obras mencionadas, respectivamente (Cf O'LOUGHLIN, 2000). 
112 “… of dedication and desire to be at the service of those who most needed protection and gives us that 
warm feeling for the man that we have for humanitarians who work to limit injustice”. 
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figuras antropozoomórficas: homens com cabeças de pássaro que bicam uma cabeça 

humana; símbolos muito mais comuns do mundo pré-cristão. 

 

  
 

FIGURA 29: A Pedra de Papil, c.700 d.C. 
 

A continuidade – reestruturada e reinterpretada – é constante; bem como a 

presença de símbolos cristãos ao lado de figuras que refletem crenças anteriores, como 

os humanos com cabeças animais. Além da Pedra de Papil, também no National 

Museum of Scotland, encontramos, por exemplo, a pedra tumular abaixo [FIGURA 30] 

e esta cruz picta, do século VII, que incorpora dentro de um objeto absolutamente 

cristão linhas herdadas dos séculos pagãos desse povo tão enigmático [FIGURA 31]. 

 

 
 

FIGURA 30: Pedra tumular, século VII 
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FIGURA 31: Cruz picta, século VII 
 

Mas não apenas símbolos tipicamente pagãos – como as figuras 

antropozoomórficas– encontravam nos monastérios celtas diferentes interpretações 

Abaixo, vemos alguns exemplos de símbolos tipicamente Cristãos (cruzes ou 

fragmentos de), com contornos que nos remetem tanto aos pictos quanto aos celtas que 

os sucederam e de onde vieram os monges que inicialmente converteram a Nortúmbria 

que agora enviava novos missionários à Escócia. 

 

  

FIGURA 32: Cruz, Liberton; Século VIII 
 
FIGURA 33: Fragmento de Mastro, Coldingham; 

séculos VII a IX 
 



109 

 
 

FIGURA 34: Braço do topo de uma cruz; Hoddom; séculos VII e VIII 
 

É importante mencionar que, dentro do contexto dos monastérios celtas, as 

cruzes tinham mais de um propósito. Algumas eram erguidas como memoriais ou 

marcavam locais de enterramento [FIGURA 35] e, nesse sentido, tinham mais a ver 

com a ação dos missionários fora de seu espaço monástico. Não obstantes, muitas vezes 

elas se encontravam junto às paredes que cercavam a comunidade, destarte, 

demarcavam o limite entre aquilo que é muitas vezes chamado de sagrado e o que é 

considerado profano. Dentre essas cruzes de fronteira – que deixavam claro que o 

espaço do monastério era um espaço distinto do espaço exterior aos seus muros – havia 

muitas cruzes com extensas representações de cenas bíblicas. Entende-se que seu 

propósito fosse ensinar (ou apresentar) aos que por lá passassem sobre o cristianismo, 

contornando assim o fato de que a grande parte da população da Grã-Bretanha da época 

era iletrada. 

É interessante notar que essas cruzes aparecem em vários espaços da atual 

Escócia e da atual Inglaterra, mas em menor número na Irlanda. Já se mencionou antes 

o fato de que a questão das letras era um dos pontos chaves da vivência cristã na ilha; 

contudo, não parece que a população tenha, por conta disso, sido amplamente 

alfabetizada. Logo, qualquer conclusão a que se pretenda chegar a partir dessas 

observações precisa ser temperada e deve, talvez, caminhar mais no sentido de 

especificidades culturais do que de afirmações sobre a abrangência das letras. 
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FIGURA 35: Marcador tumular, Iona, século VII 
 
2.5. Columbanus 
 

Nesse ponto, podemos retomar a perspectiva geográfica de nossa narrativa 

acerca dos apóstolos irlandeses: encontramos Columbanus e a chegada dos missionários 

celtas ao continente. O que sabemos dele está diretamente associado à biografia escrita 

por um de seus seguidores, Jonas de Bobbio (BOBBIO in MUNRO, 1897?-1907?). The 

Life of St Columban diz que ele teria nascido em 543, na província do Leinster, filho de 

uma influente família local e teria recebido boa educação mesmo antes de entrar para a 

vida religiosa, no monastério de Cluannis. Pouco tempo depois foi para o monastério de 

Bangor113, um importante centro intelectual. De lá partiu em missão evangelizadora 

para o exílio, chegando à região da atual França em 583, depois de uma passagem pela 

Inglaterra. 

 
Eles deixaram a Britânia e se dirigiram para as terras Gálicas. Naquela época, 
fosse por conta dos inúmeros inimigos de fora, ou por conta da displicência dos 
bispos, a Fé Cristã tinha quase partido daquela terra. Apenas o Credo 
permanecia. Mas a graça salvadora da penitência e o desejo de cortar pela raiz 
as luxúrias da carne encontravam-se apenas em alguns poucos. Em todo lugar a 
que ele [Columbanus] ia, o nobre homem pregava o Evangelho. E isso agradava 
as pessoas porque seus ensinamentos eram adornados pela eloquência e eram 
postos em prática pelos exemplos de virtude (BOBBIO in MUNRO, 1897?-
1907?. Capítulo 11. Tradução nossa)114. 

                                                 
113 A Abadia de Bangor foi fundada por Santo Comgall em 558, em Bangor, Co. Down, na atual Irlanda 
do Norte. Ela se tornou notável por sua dedicação aos estudos e por suas regras, bastante austeras. 
114 “They left Brittany and proceeded into Gallic lands. At that time, either because of the numerous 
enemies from without, or on account of the carelessness of the bishops, the Christian Faith had almost 
departed from that country. The creed alone remained. But the saving grace of penance and the longing to 
root out the lusts of the flesh were to be found only in a few. Everywhere that he went the noble man 
preached the Gospel. And it pleased the people because his teaching was adorned by eloquence and 
enforced by examples of virtue”. 
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Na Burgundia, Columbanus fundou sua primeira abadia, nas ruínas da fortaleza 

romana de Annergray. Em pouco tempo, as premissas da vida monástica atraíram mais 

seguidores e suas fileiras incharam para além do que a pequena abadia podia acomodar. 

O rei Sigisberto, cujo apoio foi crucial para o sucesso dessa primeira missão de 

Columbanus, fez com que o monge recebesse o castelo galo romano de Luxeuil, onde 

surgiu uma nova abadia. Mais uma vez o lugar se mostrou insuficientemente grande 

para acomodar o número de pessoas que ali chegavam. Columbanus deixou o local em 

direção a Fontaine, onde mais tarde 

 
foi sucedido enquanto abade por S. Eustace quem ele tinha colocado no 
comando das escolas de Luxeuil. Durante a liderança de S. Eustace e o de seu 
sucessor S. Waldebert, essas escolas ganharam enorme fama (...). Em 731 os 
Vândalos, em sua carreira de conquista destrutiva na Gália ocidental, se 
apoderaram de Luxeuil e massacraram a maior parte da comunidade. 
(BUTLER, 1910. Tradução nossa)115 

 
Assim como em Annergray e Luxeuil, também em Fontaines, seguiam-se as 

diretrizes de Columba. Uma das particularidades dessas regras era a forma como se 

encarava a figura do abade: para os irlandeses, o abade não era apenas um conselheiro 

espiritual, uma vez que tinha também um papel social, agindo como bispo dentro de 

uma cultura rural. “Não era a troco de nada que os irlandeses se referiam ao Papa como 

abb (‘abade’) de Roma” (Ó CRÓINÍN, 1995: 166. Tradução nossa)116. 

Como já acontecera na Inglaterra, na Gália também as posições irlandesas 

começaram a causar desconforto e irritabilidade entre os romanos. Entretanto, foi 

especificamente a importância da figura de Columbanus enquanto abade de Fontaines 

que desagradou aos bispos da Gália, Segundo a tradição - e a amplamente aceita Regra 

de São Martinho da Gália117 -, os bispos deveriam ser os responsáveis (ainda que de 

forma indireta) por todas as formas de religiosidade da região. “Ainda empregando o 

antigo padrão romano episcopal de vida urbana nas cidades mais importantes e 

mantendo relacionamento próximo com aqueles que usavam coroas, os bispos cuidavam 

                                                 
115 “…was succeeded as abbot by St Eustace whom he had placed over the schools of Luxeuil. During the 
abbacy of St Eustace and that of his successor St Waldebert, these schools grew to great fame. (…). In 
731 the Vandals in their destructive career of conquest through western Gaul, took possession of Luxeuil 
and massacred most of the community”. 
116 “It was not for nothing that the Irish referred to the Pope usually as abb (‘abbot’) of Rome”. 
117 São Martinho (c. 316-97) foi fundador do primeiro monastério na região da atual França, próximo à 
Poitier. Mais tarde aceitou o bispado de Tours (c. 372), época em que estabeleceu suas regras (Cf LOYN, 
1997: 253). 
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de seu rebanho local de oficiais letrados e semi-letrados, remanescentes 

fantasmagóricos de uma sociedade perdida” (CAHILL, 1995: 188. Tradução nossa)118. 

Ainda que a narrativa de Cahill pareça bastante literária e permeada por juízos 

de valor, não há nada na documentação que nos diga que essa não tenha sido a leitura 

feita por Columbanus e por outros monges que o seguiram. De qualquer forma, cabe 

ainda lembrar que a tensão entre o abade e os bispos locais atingiu seu pico quando o 

abade se recusou a comparecer ao Sínodo de Chalon-sur-Saône, ao qual fora convocado 

pelos bispos em 603 (CAHILL, 1995: 188). Mais ainda, para além da antipatia 

episcopal, Columbanus ganhou também a inimizade da casa real. Sigisberto119 morrera 

e deixara o trono para o irmão, Chilperico, que o legara ao filho Childeberto. Este o 

dividira entre seus filhos. A região da Burgundia coube a Teodorico II, profundamente 

influenciado por sua avó, a rainha Brunhilda, que nutria especial desafeto pelo monge. 

Wallace (2007) conta: 

 
Agora Teodorico II estava no trono da Burgundia, e Columbanus o desagradou 
quando se recusou a abençoar os quatro filhos ilegítimos do rei e o pressionou a 
casar-se. A avó de Teodorico, a Rainha Brunhilda, temeu perder sua influência 
para uma nova rainha e se mostrou uma inimiga implacável. Em 610, Teodorico 
ordenou a expulsão de Columbanus e todos os outros monges irlandeses. Eles 
foram levados sob escolta armada para o porto de Nantes, cerca de 600 milhas 
dali, para serem colocados em um navio de volta para a Irlanda. No entanto, o 
navio imediatamente encalhou, coisa que o capitão tomou como um sinal de que 
os monges deveriam desembarcar. Depois de mais viagens, Columbanus chegou 
a Metz, onde o rei Teodeberto II lhe ofereceu proteção e encorajou o santo a 
trabalhar entre as tribos pagãs ao redor dos lagos suíços (WALLACE, 2007: 74. 
Tradução nossa)120. 

 
Lá, à beira do lago Constance, fundou nova abadia. Quando partiu, deixou um de 

seus discípulos, Gall, como chefe não só dos monges, mas também como responsável 

pelos leigos que se organizavam no entorno. Gall (550-645), porém, recusou o cargo e 

                                                 
118 “Still employing the old Roman Episcopal pattern of living urbanely in capital cities and keeping close 
ties with those who wear crowns, the bishops tend their local flocks of literate and semiliterate officials, 
the ghostly remnants of the lost society”. 
119 Para a casa real francesa, adotamos nesse trabalho, a grafia dos nomes como aparecem nas obras em 
português. 
120 “By now Theuderich II was on the throne of Burgundy, and Columbanus incurred his displeasure by 
refusing to bless the king’s four illegitimate sons and pressing him to marry. Theuderich’s grandmother, 
Queen Brunhilde, feared losing her influence to a new queen and became an implacable foe. In 610 
Theuderich ordered the expulsion of Columbanus and all other Irish monks. They were taken under 
armed guard to the port of Nantes, some 600 miles away to be shipped back to Ireland. However, their 
ship immediately ran aground, and the captain took this as a sign that the monks should be disembarked. 
After further travels, Columbanus reached Metz, where King Theudebert II offered his protection and 
encouraged the saint to work among the pagan tribes around the Swiss lakes”. 
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preferiu a vida de eremita, iniciada nas proximidades. Entretanto, cabe lembrar que, 

neste local, 

 
(...) um século após sua morte, era erigido o famoso mosteiro beneditino de 
Saint Gall (Sankt Gallen em alemão) (...). O scriptorium e a coleção de 
manuscritos desse mosteiro estiveram por muito tempo entre os mais célebres 
da Europa. Uma planta arquitetural do século IX de Saint Gall, um dos 
primeiros desenhos deste tipo da Idade Média, mostra o layout de um mosteiro 
beneditino ideal, com as edificações para a residência e trabalho agrupadas em 
torno da igreja (LOYN, 1997: 162). 

 
Quanto a Columbanus, sem efetivamente saber que suas ordens não seriam 

seguidas, continuou seu caminho. Na verdade, o episódio em que Gall se separa de 

Columbanus tem mais de uma interpretação. Em Why do people kiss the Blarney 

Stone?, Ryan Hackney e Amy Hackney Blackwell dizem que “Gall ficou doente e se 

recusou a continuar. Columbanus brigou terrivelmente com ele e, então, deixou-o para 

trás” (HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 65. Tradução nossa)121. 

De qualquer forma, fato é que Gall ficou para trás e Columbanus continuou seu 

caminho, cruzando os Alpes e chegando à Itália, intencionando combater o arianismo: 

mesmo que representante de uma posição destoante da do papado, julgava-se protetor 

da ortodoxia. E com esta crença, em 612 foi recebido em Milão, na corte do rei Agiluf e 

da rainha Teolinda. Sua estadia, entretanto, não foi longa. 

Em 614, partiu para o interior, onde fundou sua mais importante abadia, Bobbio, 

onde sua visão de comportamento religioso se solidificou, implantando rigorosamente 

as regras que perfilou em sua Vida Monástica (COLUMBANUS, 1638). De forma 

geral, exigia “obediência ao abade e à vida de pobreza e mortificação através de 

constante jejum. Grande ênfase foi colocada na confissão dos pecados seguida por 

penitências, com desobediências à disciplina sendo punidas por surras com uma faixa de 

couro” (WALLACE, 2007: 73. Tradução nossa)122. Columbanus morreu em Bobbio, em 

615. 

Os irlandeses, de forma geral, tanto em seus monastérios na terra natal quanto 

em outros por eles fundados na Britânia e, depois de Columbanus, no continente 

europeu, entendiam que essas comunidades deveriam estar a parte da autoridade dos 

bispos. A contenda aparecera para Columbanus quando ainda nas terras dos francos e 

                                                 
121 “Gall got sick and refused to go on. Columbanus had a big fight with him and then left him behind”. 
122 “... obedience to the abbot and a life of poverty and mortification through constant fasting. Great 
emphasis was laid on Confession of sins followed by penances, with breaches of discipline punished by 
beatings with a leather strap”. 
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ele parece ter insistido no assunto quando na Itália. De qualquer forma, sua visão, ao 

menos nesse ponto, parece ter sido reconhecida: 

 
É também bastante possível que o privilégio papal, isentando uma casa de 
visitação episcopal tenha sido originalmente concedido em resposta ao impacto 
dos monges irlandeses no continente. O Papa Honório I, que garantiu a primeira 
dessas isenções à comunidade de Columbanus em Bobbio em 11 de junho de 
628, foi ele próprio um fundador de um monastério e ferrenho defensor de 
organizações ao estilo gregoriano (Ó CRÓINÍN, 1995: 166. Tradução nossa)123. 

 

 
 

MAPA 06: Monastérios associados a Columbanus (CAHILL, 1995: 48). 
 

Ainda sobre Columbanus, precisamos falar sobre sua posição em relação ao 

cálculo da data da Páscoa e da maneira como lidou com ela. Em resumo, ele não 

concordava com os cálculos utilizados por Roma e não pretendia alterar sua forma de 

ver a questão. Tanto que lhe pareceu razoável escrever ao Papa Gregório, explicando 

seus motivos pelos quais ele entendia que a data adotada por Roma não estava correta 

pois não havia sido aceita por seus professores, pelos grandes acadêmicos irlandeses ou 

por matemáticos de sua terra e que ele considerava extremamente habilidosos. Para ele, 

                                                 
123 “It is very likely also that the papal privilege, exempting a house from Episcopal visitation, was first 
conceived in response to the impact of Irish monks on the continent. Pope Honorius I, who granted the 
first such exemption to Columbanus’s community at Bobbio on 11 June AD628, was himself the founder 
of a monastery and a staunch supporter of Gregorian-style organization”. 



115 

o cálculo romano era mais “digno de ridículo ou pena do que de autoridade” (Ó 

CRÓINÍN, 1995: 201. Tradução nossa)124. 

 
2.6. Fios condutores comuns 
 

Patricius, Columba e Columbanus têm, como vimos, particularidades históricas 

que precisam ser levadas em consideração e que são bastante importantes em relação a 

quaisquer análises que se pretenda empreender. Contudo, há também fios condutores 

comuns que os ligam entre si, enquanto modelos e enquanto autoridades rituais. Suas 

Vidas (e aqui inclui-se a autobiografia de Patricius), argumentam em favor de uma vida 

de santidade; explicam e defendem os supostos direitos dos monastérios e articulam a 

história e a auto percepção de uma comunidade monástica através da vida do santo. “E 

não sem mérito Deus misericordioso atendeu às preces de seus santos que, por conta de 

Seus comandos, crucificaram seus próprios desejos e que têm uma fé tão grande que 

eles não duvidam que obterão o que eles pedem de Sua misericórdia” (BOBBIO in 

MUNRO, 1897?-1907?. Capítulo 16. Tradução nossa)125. 

Alguns desses traços se destacam com maior clareza em The Life of St. Columba 

e The Life of St. Columbanus, posto que foram escritos depois da morte desses santos e, 

portanto, muito mais ligadas às comunidades que estes santos fundaram, das quais 

participavam e, por consequência, pretendiam proteger. Contudo, a consciência de um 

legado aparece já na Confession: “para que depois da minha morte, um legado espiritual 

possa ser deixado para os meus irmãos e minhas crianças, tantas pessoas, milhares, às 

quais eu batizei no Senhor” (PATRICIUS in SKINNER, 1998: 37. I14. Tradução 

nossa)126. 

Além disso, tais obras também funcionam como modelos e reproduções desses 

modelos. Columba e Columbanus são construídos a exemplo de Patricius, como homens 

capazes de perfomar inúmeros milagres, seja pelo poder da palavra ou de gestos rituais 

(bênçãos) e moralmente exemplares. Em The Life of St. Columba e The Life of St. 

Columbanus, a figura desses dois santos como exemplos morais se constróis também 

pelo viés da humildade. 

                                                 
124 “More worthy of ridicule or pity than of authority”. 
125 “And not undeservedly has the merciful Lord granted the prayers of His saints, who on account of His 
commands have crucified their own wills, and who have so great faith that they do not doubt that they 
will obtain what they demand from His mercy”. 
126 “So that even after my death a spiritual legacy may be left for my brethren and my children, so many 
people in their thousands whom I have baptized in the Lord”. 
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O que mais nos chama atenção, contudo, são alguns dos títulos utilizados pelos 

autores para se referir a cada um de seus objetos de escrita. Adomnán, entre outras 

coisas, chama Columba de “o homem venerável” (the venerable man); “o homem digno 

de elogios” (the praiseworthy man); “um homem de vida venerável” (a man of 

venerable life); “o homem de vida digna de elogios” (the man of praiseworthy life); 

“nosso padroeiro digno de elogios” (our praiseworthy patron); “o santo digno de 

elogios” (the praiseworthy Saint).(The Life of St. Columba; I1, I37, I 50, II34, II25 & 

III23; II19, II27, II43 & III5; Segundo prefácio; II6; III23 e II 12, respectivamente). 

Jonas, por sua vez, refere-se a Columbanus como “o homem venerável” (the venerable 

man); “o homem abençoado” (the blessed man); “o homem excelente” (the excellent 

man); “o excelente homem de Deus” (the excellent man of God); (The Life of St. 

Columbanus, Capítulo 31; Capítulo 50 & 52; Capítulo 17 e Capítulo 23, 

respectivamente). 

O viés da humildade também aparece com destaque em Confession. É preciso 

lembrar, porém, que este texto, embora se nos tenha chegado como a autobiografia de 

Patricius, tinha, originalmente, outra intenção. “Seu propósito era oferecer uma resposta 

formal e estudada a uma disputa que surgira entre a missão de Patricius na Irlanda e os 

bispos britânicos” (SKINER, 1998: 17. Tradução nossa)127. Assim, o sentido do texto 

não é, como nos casos de The Life of St. Columba ou The Life of St. Columbanus, a 

santidade, mas a articulação dos motivos de Patricius às Escrituras e à vontade divina. 

Talvez isso explique o fato de que, se por um lado Patricius reforça sempre sua 

condição de pecador ele, por outro lado, destaca que sua missão tem paralelos com 

aquela do Apóstolo Paulo que se aventurara também para além das fronteiras do 

Império Romano em seu esforço evangelizador. Essa contradição aparece, por exemplo, 

quando comparamos as seguintes passagens: 

 
Eu sou Patricius, sim um pecador, e o mais simples dos camponeses, então eu 
sou desprezado pela maioria dos homens (PATRICIUS in SKINNER, 1998: 26. 
I1. Tradução nossa)128. 

 
Que escolheu a mim, um tolo (...) e (...) inspirou a mim que sou tão desprezado 
pelo mundo, para ser capaz de ajudar (se eu apenas pudesse!) fielmente e ‘com 
medo e tremendo’ e sem nenhuma reclamação aquela raça de pessoas para as 
quais o amor de Cristo me levou e assim passar o resto da minha vida, se ao 

                                                 
127 “Its purpose was to offer a formal and studied reply to a dispute that had arisen between Patrick’s 
mission in Ireland and the British bishops”. 
128 “I am Patrick, yes a sinner, and the simples of peasants, so that I am despised by the majority of men”. 
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menos eu puder me provar digno; simplesmente para servi-los em humildade e 
verdade (PATRICIUS in SKINNER, 1998: 36 e 37. I13. Tradução nossa)129. 

 
No mais, enquanto santos, Patricius, Columba e Columbanus são capazes de 

interferir diretamente junto a Deus. E essa interferência aparece relacionada a dois 

grupos: coletivos (reinos, dinastias e comunidades monásticas) e indivíduos 

específicos130. Essa sua capacidade, contribui (além de seu papel central na conversão e 

na organização cotidiana dos monastérios e dos debates religiosos de sua época) para a 

construção da imagem desses homens como autoridades rituais, as quais devem ser 

seguidas para que se possa atravessar esse momento de profundas mudanças históricas, 

de transição, de liminaridade. 

Contudo, sua existência está também intimamente ligada ao espaço físico em 

que atuam e sobre o qual exercem essa autoridade ritual: os monastérios. Como 

dissemos na introdução desse capítulo esse espaço físico deve funcionar como o 

primeiro dos dois modelos de correlacionamento humano presentes no momento liminar 

(Cf TURNER, 1998: 119). Logo, devemos agora nos dedicar a descrever esses espaços: 

onde estavam, como eram construídos, como funcionavam no cotidiano, que diálogos 

estabeleciam com o que vinha “antes” e que prenúncios faziam para o que viria 

“depois”. 

 

                                                 
129 “Who stirred up me, a fool, (...) and, (...) inspired me who is despised by the world, to be fit to help (if 
only I could!) faithfully and ‘in fear and trembling’ and without any complaint that race of people to 
which the love of Christ drew me and thus spend the rest of my life, if only I might prove worthy; simply 
to serve them in humility and truth”. 
130 Ver Confession II19; The Life of St. Columba I8, I22, III21 e The Life of St Columbanus Capítulos 13 e 
14, por exemplo. 
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III. A VIDA NOS MONASTÉRIOS 
 

Os membros de grupos de status estão de acordo com a manutenção desse 
caráter de fechamento aos demais (os não-membros), isto é, de garantia de 
exclusividade, de privilégios, ou monopólios, sempre baseados em algum 
critério socialmente legítimo de exclusão. Participar de um estamento quer 
dizer, então, viver de acordo com determinadas regras que diferenciam os 
componentes desse grupo de outros (BARBOSA e QUINTANEIRO, 2007: 
126). 

 
Neste capítulo, pretende-se mostrar como o monastério surgiu como um lugar 

específico de vivência religiosa na transição da Antiguidade para a Idade Média. 

Espera-se expor em detalhes aspectos do cotidiano (através da análise da Regra de 

Columbanus), da arquitetura e do simbólico desses espaços / tempo que funcionam 

como parte do estágio intermediário nessa passagem temporal e que, portanto, se 

atrelam à proposta feita na Introdução. Para tanto, iniciemos retomando o que 

dissemos naquele capítulo, a respeito dos “dois ‘modelos’ principais de 

correlacionamento humano” (TURNER, 1998: 119), característicos do ‘transitante’. 

Segundo Victor Turner, o segundo desses modelos, que aqui propomos serem os 

monastérios, 

 
(...) surge de maneira evidente no período liminar, é o da sociedade considerada 
como um “comitatus” não-estruturado, ou rudimentarmente estruturado e 
relativamente indiferenciado, uma comunidade, ou mesmo comunhão, de 
indivíduos iguais que se submetem em conjunto à autoridade geral dos anciãos 
rituais (TURNER, 1998: 119). 

 
No Capítulo II. Patricius, Columba e Columbanus, procuramos mostrar como 

esse modelo se concretiza historicamente na figura dos santos fundadores dos 

monastérios. Agora, retomaremos a definição de Turner do primeiro modelo e a 

tomaremos como guia para nosso desenvolvimento. Então, durante todo o texto que se 

segue, nossa principal preocupação será mostrar como os monastérios podem ser vistos 

como “um sistema estruturado, diferenciado e frequentemente hierárquico de posições 

político-jurídico-econômicas, com muitos tipos de avaliação, separando os homens de 

acordo com as noções de ‘mais’ ou de ‘menos’” (TURNER, 1998: 119). 

 
3.1. Origens e convivência entre regras 
 

Os primórdios monásticos remontam às experiências de vida ascética originadas 

no Egito no começo do século IV, manifestando-se em dois contornos distintos: a vida 

eremítica – do grego eremos, “deserto” (Cf LOYN, 1997: 260) – e a vida cenobítica – 
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do grego koinon, “comum” (idem). Na Europa Ocidental – e em particular na Irlanda, 

centro irradiador de nosso objeto – foi a vida cenobítica a que mais sucesso obteve. A 

vida desses monges seguia “um regime comum em comunidades organizadas, que se 

diz ter sido iniciada por São Pacômio (c. 292-346), ao estabelecer comunidades de 

homens e mulheres na região da Tebas egípcia por volta de 320” (LOYN, 2007: 260). 

Os monastérios medievais tinham como seu propósito principal a adoração, que 

deveria ser feita de acordo com uma série de regras; em diferentes serviços monásticos, 

também chamados de ofícios. Esses ofícios marcavam as horas do dia de uma 

comunidade religiosa irlandesa, assim como em outros monastérios da Idade Média. 

Eram eles: as matinas (antes do nascer do sol); as laudes (nascer do sol); as primas (ao 

redor das 6 horas); as terças (ao redor das 9 horas); as sextas (ao redor do meio dia); as 

nonas (ao redor das 15 horas); as vésperas (pôr do sol) e as completas (logo após as 

vésperas; antes do repouso da noite) (Cf HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 71-72). 

Os ofícios eram realizados, na maioria das vezes, através de arranjos musicais a capella. 

As regras da vida em comunidades monásticas seguiam diretrizes estabelecidas 

por seus fundadores. Columbanus, por exemplo, elencou todos os comportamentos 

aceitáveis e / ou desejáveis para os membros de sua ordem. Entretanto, com o passar 

dos séculos, foi a Regra composta por Bento de Núrsia (c. 480-550) aquela que 

conseguiu “aceitação geral com exclusão das demais” (LOYN, 2007: 260). Já no século 

VIII ela era observada em praticamente todo o mundo celta e, na Grã-Bretanha e no 

Continente, foi aquilo que ligava a maior parte dos monastérios. Sobre a regra de São 

Bento, devemos dizer que ela “é notável tanto por conta dos detalhes com os quais 

considera todos os aspectos da vida dos monges (tudo desde as formas do serviço até a 

dieta é coberto), quando por sua humanidade” (HEBRON, 1998: 02. Tradução 

nossa)131. 

Muitos autores argumentam que a regra proposta por Columbanus fosse 

demasiadamente rigorosa para ser aceita. Para que se tenha uma ideia, podemos recorrer 

às experiências do próprio monge quando estava ainda no monastério de Bangor, onde 

se ordenou, sob a tutela do abade Congall. Nas palavras de seu discípulo e biógrafo, 

Jonas de Bobbio: 

 
Columbanus se deu inteiramente ao jejum e à prece, a carregar o simples jugo 
de Cristo, a mortificar a carne, a tomar para si cruz e seguir Cristo, para que ele 

                                                 
131 “[It] is remarkable both for the detail in which it considers every aspect of a monk’s life (everything 
from forms of service to diet is covered), and for its humanity”. 
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que seria um professor para outros pudesse mostrar o aprendizado que ele 
pregava de forma mais frutífera através de seu exemplo de mortificação de seu 
próprio corpo; e que ele que instruiria a outros pudesse antes instruir a si 
mesmo” (BOBBIO in MUNRO, 1897?-1907? Tradução nossa)132. 

 
Contudo, sabemos que na Irlanda, por exemplo, as duas regras (ou uma regra 

próxima daquela de Columbanus, nativa ao monasticismo celta e a regra beneditina) 

conviveram durante alguns séculos. Na verdade, há indícios de que até mesmo a 

reforma da igreja irlandesa no século XII (ver Capitulo IV. O fim da experiência, 

especialmente 4.4. A reforma da Igreja irlandesa), tenha trazido renovação a algumas 

dessas comunidades. 

 

Derry foi o exemplo mais conspícuo desse reavivamento. De fato, há algumas 
poucas evidências provenientes de Dublin e possivelmente relacionadas a 
Glendalough [ver 4.3. As construções], de que o monasticismo do antigo tipo 
nativo ainda estivesse vivo no século XIV. (...) [Contudo] a partir de 1171 é 
impossível dizer com certeza que qualquer monastério estivesse seguindo uma 
regra irlandesa costumeira.  

 
Mesmo assim, parece importante que se compreenda a Regra de Columbanus em 

si. Afinal, ela não apenas parece ter sido capaz de conviver, ainda que pontualmente, 

com a Regra de São Bento em toda sua aceitação universal como também, como dito 

antes, representa a consolidação de uma série de normas anteriores, nativas ao próprio 

cristianismo celta, objeto de estudo desse trabalho. Isso porque, de fato, a Regra de 

Columbanus incorporava os costumes e práticas da Abadia de Bangor e de outros 

monastérios celtas. Por conta disso, embora ela tenha sido escrita quando o monge se 

encontrava já na Itália (em Bobbio), no século VII, entende-se que ela reflita, se não 

necessariamente todas, pelo menos a maior parte das práticas estabelecidas nos 

monastérios celtas, tanto na Irlanda quanto na Escócia e na Nortúmbria do período. 

 

                                                 
132“Columban gave himself entirely to fasting and prayer, to bearing the easy yoke of Christ, to 
mortifying the flesh, to taking the cross upon himself and following Christ, in order that he who was to be 
a teacher of others might show the learning which he taught more fruitfully by his own example in 
mortifying his own body; and that he who was to instruct others might first instruct himself”. 
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3.2. A Regra de Columbanus 
 

A Regra de Columbanus foi aprovada pelo Sínodo de Macon, em 627 e, na 

verdade, foi observada de forma conjunta com a Regra de São Bento durante alguns 

séculos em alguns dos maiores monastérios. Contudo, a Regra de São Bento, embora 

fosse mais complexa (e mais completa) do que a Regra de Columbanus, não incluía as 

formas de automortificação comuns aos primeiros eremitas e à regra celta; logo, com o 

tempo, a primeira tendeu a suplantar a segunda. Além disso, a leitura da Regra nos traz 

de forma bastante clara algumas das características que Victor Turner destaca para a 

liminaridade. 

 
Homogeneidade, igualdado anonímia, ausência de propriedade (muitos 
movimentos realmente ordenam aos seus membros a destruição de qualquer 
propriedade que possuam, a fim de tornarem mais próximos o advento do 
estado perfeito de harmonia e comunhão que desejam, pois os direitos de 
propriedade estão ligados a distinções estruturais, tanto verticais quanto 
horizontais); redução de todos ao mesmo nível de “condição social”; uso de 
vestuário uniforme (...); continência sexual (...); abolição de categorias, 
humildade, descuido pela aparência pessoal, altruísmo, obediência total ao 
profeta ou líder, instrução sagrada; levar ao máximo as atitudes e o 
comportamento religioso, por oposição ao secular; suspensão dos direitos e 
obrigações de parentesco (todos são irmãos ou camaradas uns dos outros 
quaisquer que tenham sido os laços mundanos anteriores); simplicidade de fala 
e de maneiras, loucura sagrada, aceitação da dor e do sofrimento (até o ponto de 
se submeter ao martírio), e assim por diante (TURNER, 1974:136). 

 
Sobre a Regra de Columbanus: há três grupos de manuscritos nos quais a Regra 

sobrevive. Um desses grupos, formado por três manuscritos, contém a Regra com dez 

capítulos (dois dos três manuscritos estão na Biblioteca Nacional de Turim, na Itália e 

um na Biblioteca Nacional de Munique, na Alemanha). O outro, formado por oito 

manuscritos, contém a Regra com quatorze capítulos, que não incluem os capítulos 7 e 

10 e que subdividem os capítulos 1 e 8. Nesse grupo, os manuscritos se encontram em 

oito bibliotecas diferentes, localizados em três países. Na Suíça, existe um manuscrito 

na Biblioteca do Cantão de Zurique; na Áustria, um na Biblioteca da Abadia de Admont 

e outro na de São Pedro, em Salzburg e na Alemanha, um na Biblioteca da Abadia de 

São Gall, um na Biblioteca Nacional de Munique e três em Bibliotecas Estaduais – 

Stuttgart, Bamberg e Fulda. Por fim, há um terceiro grupo, formado por fragmentos. 

Esses fragmentos estão em três diferentes Bibliotecas Nacionais: de Turim, de Paris e 

de Berlim. A versão que se encontra no CELT está dividida em dez capítulos (embora 

haja anotações que nos indicam as passagens em que outras versões fizeram suas 
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separações): 1. Da obediência; 2. Do silêncio; 3. Da comida; 4. Da pobreza; 5. Da 

humildade; 6. Da castidade; 7. Dos ofícios do coro; 8. Da discrição; 9. Da mortificação 

e 10.Da perfeição (do monge). 

De maneira geral, podemos dizer que é no primeiro capítulo da Regra (1. Da 

obediência), que Columbanus introduz seu eixo argumentativo: a obediência deve ser 

absoluta e sem reservas. De acordo com ele, as palavras (e as ordens) dos superiores 

devem ser sempre obedecidas - “às primeiras palavras de um superior, todos os que as 

ouvem devem levantar e obedecer, já que sua obediência é devida a Deus, como disse 

Nosso Senhor Jesus Cristo: ‘Quem vos ouve a mim ouve’133 (Lc, 10:16). Essa 

capacidade de obedecer aparece durante a regra sob a forma de constantes trabalhos 

manuais (no cultivo do solo, por exemplo) e do exercício da vontade própria na negação 

da carne. A questão da obediência e da hierarquia aparece ainda em outros capítulos, 

especialmente no Capítulo 10. Da perfeição (do monge), onde estão as Regras 

Comunais (Communal Rules), uma lista de regras divididas em 15 itens que trazem os 

guias para as práticas do dia a dia e as respectivas punições para as transgressões. 

 
Se um monge a quem seu abade ou superior imediato tiver dado uma ordem, 
repetir a mesma ordem aos irmãos, ela deve ser mantida de tal maneira que os 
mais juniores obedeçam aos superiores, contudo que ele [junior] tome cuidado 
para saber se o que ele [superior] disse está correto. Se o abade ou supervisor 
principal ordenar algo e o representante repetir outra coisa, o monge deve 
obedecer, embora silenciosamente apontando o que o outro principal ordenou; 
mas dentro do monastério, de forma que nenhuma ordem se sobreponha a outra, 
exceto a daquele que tem a autoridade suprema (COLUMBANUS in 
WALKER, 2014. Communal Rules. Item 9. Tradução nossa)134. 

 
No segundo capítulo (2. Do silêncio), Columbanus diz que “a regra do silêncio 

está decretada e deve ser cuidadosamente observada”. De acordo com o monge, essa 

regra só deve ser quebrada por conta daquilo que for “rentável e necessário”. Ele 

entende que serão condenados os que não “disserem coisas justas quando puderam” 

tanto quanto os que disserem “com tagarelice loquaz o que é mal, injusto, irreverente, 

vão, prejudicial, dúbio, falso, provocativo, depreciativo, forjado, caprichoso, blasfemo, 
                                                 
133 As citações bíblicas aqui utilizadas foram retiradas da Bíblia Sagrada de Aparecida. Estamos cientes 
de que a escolha por uma ou outra impressão da Bíblia pode implicar em diferentes traduções. Contudo, 
não nos pareceu, para objetivos desse texto, necessário contemplar diversas traduções e / ou discutir as 
implicações de possíveis diferenças. 
134 “If a monk to whom his abbot or immediate superior has given commandment, repeats the same 
command to the brethren, it must be kept in such a way that the junior obey the senior; yet let him be 
careful to see whether what he has told them be correct. If the abbot or principal overseer commands 
something, and the deputy overseer repeats something else, the monk himself must obey, though silently 
pointing out what the other principal has commanded; but within the monastery, let none command with 
another overriding commandment, except him who bears supreme authority”. 
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rude e tortuoso” (COLUMBANUNS in WALKER, 2014. Capítulo 2. Tradução 

nossa)135. 

No terceiro capítulo (3. Da comida) ele explica que a alimentação dos monges 

deve ser simples e que deve ser feita à noite, de forma a “evitar satisfação”. Devem 

beber de forma tal que se “evite intoxicação”. A dieta deve ser construída sobre 

“vegetais, grãos, farinha misturada à água, junto com pequenos pães de um filão, para 

que o estomago não seja sobrecarregado e a mente confundida”. Ele entende que os 

monges devem “jejuar diariamente, da mesma forma que devem[os nos] se alimentar 

diariamente” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Capítulo 3. Tradução nossa)136. A 

alimentação, contudo, deve ter por objetivo apenas permitir que o corpo possa continuar 

vivo, para rezar, trabalhar e ler. 

No quarto capítulo (4. Da pobreza) ele admoesta os monges a superarem a 

ganância. Ele entende que a recompensa por seus serviços virá no céu. 

 
Portanto, porquanto eles terão muito no céu, na terra eles devem se satisfazer 
com pequenas posses da mais absoluta necessidade, sabendo que a ganância é 
uma lepra para monges que emulam os filhos dos profetas, e para os discípulos 
de Cristo é revolta e ruina, para os seguidores incertos dos Apóstolos também é 
a morte. Desta forma, nudeza e desdém das riquezas são a primeira perfeição 
dos monges, mas a segunda é a expurgação dos vícios, a terceira o mais perfeito 
e perpétuo amor a Deus e a infindável afeição pelas coisas divinas, que se segue 
ao esquecimento das coisas terrenas (COLUMBANUS in WALKER, 2014. 
Capítulo 4. Tradução nossa)137. 

 
No quinto capítulo (5. Da humildade), encontramos uma admoestação contra os 

perigos da vaidade e da autoestima orgulhosa, que para ele são “destruidores de todas as 

coisas boas”: “não permita que nenhuma grande palavra proceda da boca de um monge, 

para que seu grande labor não pereça” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Capítulo 

5. Tradução nossa)138. No sexto capítulo, 6.Da castidade, Columbanus foca sua atenção 

                                                 
135 “The rule of silence is decreed to be carefully observed”. / “profitable and necessary” / “[who would 
not] say just things when they could” / “with garrulous loquacity what is evil, unjust, irreverent, empty, 
harmful, dubious, false, provocative, disparaging, base, fanciful, blasphemous, rude, and tortuous”. 
136 “Avoid repletions” / “avoid intoxication” / “vegetables, beans, flour mixed with water, together with 
the small bread of a loaf, lest the stomach be burdened and the mind confused”. / “fast daily, just as we 
must feed daily”. 
137 “Therefore, while they will have much in heaven, on earth they should be satisfied with the small 
possessions of utter need, knowing that greed is a leprosy for monks who copy the sons of the prophets, 
and for the disciple of Christ it is revolt and ruin, for the uncertain followers of the apostles also it is 
death. Then then nakedness and disdain of riches are the first perfection of monks, but the second is the 
purging of vices, the third the most perfect and perpetual love of God and unceasing affection for things 
divine, which follows on the forgetfulness of earthly things”. 
138 “Destroyer of all good things” / “let no large word proceed from a monk’s mouth, lest his own large 
labour perish”. 
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sobre o pensamento tanto quanto sobre o corpo. Ele pergunta: “Qual é a vantagem dele 

ser virgem no corpo, se ele não for virgem na mente?” (COLUMBANUS in WALKER, 

2014. Capítulo 6. Tradução nossa)139. 

No Capítulo 7, intitulado Dos ofícios do coro, Columbanus institui um serviço 

de prece perpétua conhecida como laus perennis, segundo o qual um coro sucede um 

coro, tanto durante o dia quanto durante a noite. Ele abre espaço para mudanças ligadas 

às estações, quando se trata da “synaxis, ou seja, o ofício dos salmos e preces de 

maneira canônica” (COLUMBANUS in WALKER, 2014: Capítulo 7. Tradução 

nossa)140 e explica também que a perpetuidade da prece não está ligada ao indivíduo, 

mas à comunidade. 

 
Essas coisas são ditas em referência à synaxis comunal. Contudo, como eu 
disse, a verdadeira tradição da prece é que a capacidade do homem devotado a 
esse trabalho deve ser realizada sem o esgotamento de seus votos, se a 
excelência de sua capacidade assim permitir, ou se sua compreensão mental ou 
condição física permitir, considerando suas limitações e que ela [a prece] deve 
ser realizada da maneira que o zelo de cada um demande; se ele estiver 
desimpedido e sozinho, ou tanto quanto o escopo de seu aprendizado requeira, 
ou o tempo livre de sua posição, a quantidade de estudo, o tipo de ocupação e as 
diferenças de idade permitam, ainda que ela [a prece] deva ser considerada 
como a excelência de um único trabalho de várias maneiras, porque ela se 
alterna com o labor e a circunstância (COLUMBANUS in WALKER, 2014. 
Capítulo 7. Tradução nossa)141. 

 
Columbanus diz dever-se apontar um irmão que puxe o canto dos salmos outro, 

que fique abaixo dele e funcione como um auxiliar. Não se devia dobrar os joelhos 

enquanto se cantavam os salmos, apenas inclinar-se. Os irmãos que estivessem nos 

espaços hierarquicamente superiores da comunidade deveriam ficar no meio do oratório 

e resto à direita e à esquerda. Aqueles que se aproximavam do altar para receber a 

comunhão deviam se prostrar três vezes e os noviços (ou outros que não fossem 

treinados), não deviam se aproximar do cálice. Ninguém podia ser obrigado a aceitar a 

                                                 
139 “And what profits is it if he be virgin in body, if he be not virgin in mind?” 
140 “Synaxis, that is, the office of psalms and prayers in canonical manner” 
141 “These things are said with reference to the communal synaxis. However, as I have said, the true 
tradition of praying is that the capacity of the man devoted to this work should be realized without 
wearying of his vow, whether the excellence of his capacity allows this, or whether his mental grasp or 
physical condition could allow it, considering his limitations, and that it should be realized as far as the 
zeal of each demands, if he be unhampered and alone, or as far as the scope of his learning requires, or 
the leisure of his position, the amount of study, the type of occupation and the difference of ages permits, 
although this is to be reckoned as the excellence of a single work in such various ways, because it 
alternates with labour and circumstance”. 
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comunhão, “exceto em caso de necessidade” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. 

Communal Rules. Item 9. Tradução nossa)142. 

Durante as preces diárias, de manhã e de noite, ao fim dos salmos, “todos os 

irmãos juntos (...) devem uniformemente dobrar seus joelhos em prece, se a fraqueza do 

corpo não o impedir (...) exceto nos Dias do Senhor e desde o primeiro até o 

quinquagésimo dia da santa Páscoa, nos quais, enquanto eles devem se curvar 

levemente durante os salmos, permita que eles rezem cuidadosamente para o Senhor 

sem dobrar seus joelhos” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. Item 

9. Tradução nossa)143.  

No Capítulo 8 (Da discrição), Columbanus destaca a importância da discrição na 

vida dos monges, para evitar “a queda de alguns, que tendo iniciado sem discrição e 

passem seu tempo sem o conhecimento sóbrio, sejam incapazes de completar uma vida 

digna de elogios”. Ele instrui os monges a rezar para Deus para que Ele “ilumine esse 

caminho, cercado por todos os lados da escuridão mais profunda do mundo” 

(COLUMBANUS in WALKER, 2014. Capítulo 8. Tradução nossa)144 e amarra seu 

argumento em duas passagens do Antigo Testamento; a saber: Deuteronômio 5:32 

(“Cuidai, pois, de agir como Javé, vosso Deus, vos mandou, sem vos desviardes nem 

para a direita, nem para a esquerda”) e Jó 7:1 (“Não é uma luta a vida do homem sobre a 

terra?”). 

Em 9. Da mortificação, Columbanus apresenta a mortificação como um 

elemento essencial da vida dos monges. Ele, contudo, os instrui a não se dedicar a essas 

(ou qualquer outra atividade), sem antes buscar conselho; eles devem “ter cuidado com 

uma independência orgulhosa e aprender a verdadeira humildade sem murmurar ou 

hesitar”. De acordo com a Regra, há três componentes na mortificação: “não discordar 

em mente, não falar como lhe aprouver com a língua e não ir a lugar nenhum com 

liberdade completa” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Capítulo 9. Tradução 

nossa)145. O monge deriva de João 6:38 sua sustentação: “Porque desci do céu não para 

                                                 
142 “Except in case of necessity”. 
143 “But all the brethren together (…) should uniformly bend their knees in prayer, if bodily weakness 
does not prevent it (…) except on the Lord’s Days and from the first day of holy Easter up to the fiftieth 
day, on which, while they bow themselves slightly in time of psalmody, let them without bending their 
knees pray carefully to the Lord”. 
144 “The downfall of some, who beginning without discretion and passing their time without a sobering 
knowledge, have been unable to complete a praiseworthy life” / “illumine this way, surrounded on every 
side by the world's thickest darkness”. 
145 “Beware of a proud independence, and learn true lowliness as they obey without murmuring and 
hesitation” / “Not to disagree in mind, not to speak as one pleases with the tongue, not to go anywhere 
with complete freedom”. 
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fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou”. No décimo e último 

capítulo (10. Da perfeição dos monges), Columbanus regula as formas de penitência por 

ofensas146. 

 
3.2.1. Regras Comunais 
 

De forma geral, podemos dizer que praticamente todos os aspectos da vida dos 

monges são contemplados na Regra. Contudo, há algumas instâncias em que a 

transgressão é mencionada, mas não a punição. Isso acontece, por exemplo, no Item 8 

em que se proíbe que um monge segure a mão de outro, mas não se diz o que deverá 

acontecer com um ou outro caso isso aconteça. Além disso, também no Item 8, 

introduz-se a da penitência “a ser aplicada de acordo com o julgamento do padre” 

(COLUMBANUS in WALKER, 2014. Capítulo 10. Communal Rule. Item 8. Tradução 

nossa) 147. Ela se aplica quando o supervisor, responsável por mostrar hospitalidade aos 

recém-chegados, peregrinos ou outros monges, não estiver presente e os outros irmãos 

negligenciarem seus deveres. No Item 15, contudo, essa proibição reaparece e a punição 

sugerida é uma imposição. 

No Item 9 aparece novamente a discrição do superior; tanto em relação a 

pequenas infrações à mesa (que devem ser punidas de imediato com, no máximo, 25 

golpes), quanto em relação aos banhos. “Deixe que os irmãos em penitência, por mais 

duro e sujo que seja o trabalho que façam, não lavem suas cabeças exceto no Dia do 

Senhor, ou seja, o oitavo, mas se não o fizerem, no décimo quinto dia, ou certamente 

por conta do crescimento de cachos esvoaçantes, que cada um empregue o julgamento 

de seu superior ao lavar-se”. Aos que não estão em penitência, ao “ouvirem o sinal para 

a synaxis que começa os encontros diários, que eles se lavem antes de entrar no oratório, 

a menos que já tenham se lavado” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal 

Rules. Item 9. Tradução nossa) 148. 

                                                 
146 No geral, quando as penitências são dadas, os irmãos devem estar de pé. No entanto, eles devem 
sentar-se durante os grandes festivais “quando eles ouvirem o sinal para se sentar durante as exortações 
diárias” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. Item 9. Tradução nossa). 
“when they hear the signal to sit during the daily exhortation”. 
147“to be applied according to the judgment of the priest”. 
148“Let brethren doing penance, however hard and dirty the work they do, not wash their heads except on 
the Lord's day, that is, the eighth, but if not, on every fifteenth day, or certainly on account of the growth 
of flowing locks, let each employ the judgment of his senior in washing” 
“[Then when all] hear the signal for the synaxis that begins the day's assemblies, let them wash before 
entering the oratory, unless they have already washed”. 
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Afora essas instâncias, todas as transgressões têm punições claramente descritas, 

de diversas naturezas. Assim, um monge que viva em uma comunidade de Regra 

Columbana pode ser punido fisicamente com golpes (normalmente dados com tiras de 

couro), com alteração na dieta (dias a pão e água) ou com confinamento à cela; com 

salmos extras a serem cantados; com imposições (de silêncio ou de outras constituições 

não especificadas); com preces (pessoais ou acompanhadas por outros irmãos); com 

penitências (públicas ou não); através do próprio trabalho ou, por fim, por exclusão 

(temporária ou não) da comunidade. Para Columbanus, “os falantes devem ser punidos 

com o silêncio, os irrequietos com a prática da mansidão, os glutões com o jejum, os 

sonolentos com vigia, os orgulhosos com aprisionamento, os desertores com expulsão. 

Que cada um sofra exatamente de acordo com seus merecimentos, para que os justos 

possam viver justamente” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. 

Item 15. Tradução nossa)149. 

 
3.2.2. Golpes 
 

São treze transgressões que valem seis golpes; duas no Item 1, uma no Item 3, 

oito no Item 4, uma no Item 8, duas no Item 8 e uma no Item 9. Elas variam desde o 

monge não abençoar a colher com a qual vai comer (Item 1) até errar a ordem dos 

cânticos (Item 15), passando, por exemplo, por tossir durante os salmos e, por conta 

disso, não cantá-los de maneira adequada (Item 4) ou morder o cálice da comunhão 

(Item 4). A única transgressão que vale dez golpes aparece no Item 2: se um monge 

cortar a mesa com a faca com a qual está comendo. 

Sete transgressões acarretam em doze golpes; uma no Item 4; três no Item 8 e 

três no Item 15. Elas também variam consideravelmente em natureza, por exemplo: se 

um monge receber a comunhão de mãos sujas (Item 4), se um monge fizer desvios em 

seu caminhou ou jornadas desnecessárias (Item 8), se um monge derrubar o seu 

crismal150 sem quebrá-lo (Item 8) ou se um monge entrar ou sair da casa ou se iniciar 

uma tarefa sem rezar e fazer o sinal da cruz (Item 15). Nos últimos dois casos, se o 

monge esquecer-se de rezar ou de fazer o sinal da cruz (uma das duas ações e não 

ambas), ele deveria receber cinco golpes. 

                                                 
149“The talkative is to be punished with silence, the restless with the practice of gentleness, the gluttonous 
with fasting, the sleepy with watching, the proud with imprisonment, the deserter with expulsion. Let 
each suffer exactly in accordance with his deserts, that the just may justly live”. 
150 Recipiente em que se encontra o óleo da Crisma. Cada um dos monges dos monastérios celtas 
carregava consigo um desses pequenos frascos. 
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No Item 15 aparece uma única transgressão que vale dezessete golpes: ousar 

falar no momento apontado como de silêncio. No Item 4, vinte e cinco golpes: esquecer-

se do crismal porque se deixou uma tarefa às pressas. Também no Item 4 aparece outra 

transgressão de punição única, com trinta golpes: deixar o crismal pendurado nos galhos 

de uma árvore. 

A punição com cinquenta golpes é mais comum e aparece em dezessete 

ocasiões: quatro vezes no Item 4, duas vezes no Item 5, uma vez no Item 12, uma vez 

no Item 13, oito vezes no Item 14 e uma vez no Item 15. Elas variam desde ser 

repreendido por algo e não assumir a culpa (Item 4) até ousar realizar uma jornada que 

não seja necessária sem a permissão de um superior (Item 15), passando por, entre 

outras, golpear o altar (Item 4), demorar para executar uma tarefa que tenha sido 

imposta (Item 14), responder com teimosia (Item 14) e falar de boca cheia (Item 14). 

Por fim, há três instâncias em que o monge deverá cem golpes. No Item 4, a 

punição é prescrita se o monge “esquecer de fazer a oblação até (...) ir à Missa”151; no 

Item 15, se ele se engajar em algum tipo de trabalho para benefício próprio ou de uma 

pessoa em particular (ou seja, algum tipo de trabalho que não seja em prol da 

comunidade) e se estiver em posse de qualquer coisa que não seja universalmente 

permitida a qualquer irmão. Nesse caso, ele também deverá perder o objeto em questão. 

 
3.2.3. Alteração na dieta 
 

Vimos anteriormente que a dieta dos monges era bastante rígida. Columbanus 

recomendava que os monges se alimentassem uma vez por dia, de noite, para que 

pudessem nutrir seu corpo apenas o suficiente para que ele pudesse continuar 

funcionando. Vimos também que, nessas refeições, de forma geral, a bebida servida era 

a cerveja, que deveria ser consumida também de forma parcimoniosa. No Item 3, vemos 

que se um monge derramar a comida e “for muito que ele tiver derramado” 152, ele 

perderá apenas porções de sua ração diária (como restituição) e terá a sua cerveja 

substituída por água. No Item 11, vemos que se ele relatar um pecado passado, deverá 

passar o dia apenas com um pequeno filão de pão, sem água. No mais, as punições que 

envolvem a alteração na dieta, prescrevem que a cerveja seja substituída por água e a 

alimentação por um pequeno filão de pão por um número certo de dias (x dias a pão e 

água). 

                                                 
151“Forgets to make the oblation right until [they] go to Mass” 
152 “It is much that he spilt” 
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Cinco transgressões são punidas com um dia a pão e água. No Item 11, são 

quatro: se um monge for dúbio em uma declaração e com isso “afligir o coração dos 

irmãos”153; se um monge comer em uma casa estranha sem ser solicitado e [isso] chegar 

à sua casa; se um monge tiver andado no mundo e falar dos pecados do mundo e se um 

monge ouvir murmúrios, calúnias ou souber de alguém que fez algo contra a regra e não 

se manifestar. A quinta transgressão aparece no Item 12: se um monge incitar a raiva em 

um irmão e depois fizer as pazes e o segundo não perdoar o primeiro e mandá-lo para 

um superior, aquele que não aceitou as desculpas deverá passar um dia a pão e água. 

No Item 10 encontramos sete transgressões que valem dois dias a pão e água. No 

Item 13, mais três, totalizando dez delas, que variam desde um monge discutir com 

outro monge e não pedirem desculpas mútuas (Item 10) até um monge dormir na 

mesma casa que uma mulher (sem saber que não deveria fazê-lo) (Item 13). Entre as 

duas pontas existem transgressões como, por exemplo, contradizer outro monge e não 

pedir perdão, encurtar o tempo de uma tarefa imposta (ambas no Item 10) e comer antes 

das nonas, no quarto e no sexto dias da semana, sem estar doente (Item 13). 

No Item 13, vemos que se um monge “quis alguma coisa e o supervisor proibiu 

e o abade ordenou”154, ele deverá ficar cinco dias a pão e água. A conta sobe para sete 

dias, em três instâncias: se um monge caluniar seu abade (Item 10), se ele mentir, for 

contradito e afirmar sua mentira (Item 13) e se dormir na mesma casa que uma mulher 

(sabendo que não deveria fazê-lo) (Item 13). Por fim, a maior alteração na dieta de um 

monge acontece se ele vomitar durante a ceia ou no dia da comunhão, por conta de 

saúde ruim (Item 15): dez dias a pão e água; a gulodice lhe vale confinamento à cela. 

 
3.2.4. Confinamento à cela 
 

O confinamento à cela aparece em duas circunstâncias, por tempo 

indeterminado. A primeira, no Item 6, se um monge cometer um ato de vaidade 

(orgulho). A segunda, no Item 14, se um monge mantiver raiva, má disposição ou má 

vontade contra outro irmão e não se confessar imediatamente. 

 
3.2.5. Salmos extras a serem cantados 
 

O número mínimo de salmos que um monge deve cantar como punição por uma 

transgressão é três. Isso acontece quando ele se esquecer de cantar ou ler um salmo 

                                                 
153“distresses the hearts of the brethren” 
154“Has wanted something and the overseer forbids and the abbot orders” 
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durante a syntaxis (Item 13). Se um monge dormir durante a reza à mesa ou depois da 

refeição e isso acontecer apenas ocasionalmente (Item 12), ele deverá cantar seis salmos 

extras, mesmo número que aparece prescrito no Item 13 para o monge que cuspir e cujo 

cuspe atingir uma parede. Se um monge cuspir e seu cuspe atingir o altar, o número 

sobe para 24. 

Em oito ocasiões a punição é de 12 salmos: duas no Item 10; cinco no Item 12 e 

uma no Item 13. Algumas delas são: caluniar um leigo ou esquecer algo do lado de fora 

(do monastério) e esse algo for comparativamente pequeno (Item 10); se ele dormir 

durante a reza à mesa ou depois da refeição (e o fizer com frequência), se omitir um dos 

cânticos das horas, exceto por aquele da manhã no inverno ou se receber a comunhão 

usando suas vestes noturnas (Item 12) e se ele não fechar a Igreja do monastério (Item 

13). 

Em outras oito ocasiões a punição é de 24 salmos, inclusive aquela que já 

citamos (se um monge cuspir e o cuspe atingir o altar, Item 13). No Item 10, aparecem 

duas delas – caluniar outro monge e esquecer-se de algo do lado de fora (do 

monastério), se esse algo for comparativamente grande -; no Item 11, outras duas – se o 

monge tiver terminado sua tarefa e não pedir por outra e se tiver realizado alguma tarefa 

sem ter sido solicitado –, no Item 12 -se um monge incitar a raiva em um irmão, pedir 

perdão e o outro não quiser perdoá-lo, mas optar por mandá-lo para um superior, para 

aquele que incitou a raiva -  e, por fim, no Item 14, uma – se o monge mantiver raiva, 

má disposição ou má vontade contra o outro irmão e confessar imediatamente. 

Há ainda duas outras ocasiões em que os salmos extras a serem cantados são 

prescritos como punição por transgressões. No Item 9, se um monge tiver um sonho 

noturno ou for vítima de uma ilusão demoníaca, ele deverá rezar 12, 15, 24 ou 30 

salmos, de acordo com o sonho e / ou possessão. Por último, no Item 13, se um monge 

não estiver presente às rezas de uma das horas, ele deverá cantar 15 salmos extras. 

 
3.2.6. Imposições 
 

As imposições enquanto punição parecem ligadas ou ao silêncio compulsório ou 

à execução de alguma tarefa que não estivesse antes planejada. Em algumas passagens, 

ela parece estar ligada ao pagamento de uma multa, mas esse pagamento não parece ser 

monetário e sim, através de trabalhos. Então, voltamos ao sentido anterior, da imposição 

como uma tarefa que não estivesse antes planejada. Durante a regra há trinta e três 

transgressões punidas exclusivamente com imposições. 
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Dessas trinta e três transgressões, vinte e três são punidas com uma única 

imposição e dez delas, com três. As vinte e três transgressões punidas com uma única 

imposição aparecem no Item 4 (duas); Item 8 (quatro) e no Item 15 (dezessete). Elas 

variam desde o monge cuja risada for alta durante a synaxis (Item 4) até o monge que, 

por conta de seu desdém impeça a outrem, zeloso em sua disposição, de completar 

algum ato devido (Item 15). Entre os dois pólos há transgressões como visitar outro 

monge em sua cela ou ir à cozinha depois das nonas sem pedir permissão (Item 8), 

titubear ao cantar um salmo, responder desnecessariamente, de forma ríspida ou 

orgulhosa a um salmo e ousar conversar com outro monge que não seja seu parceiro de 

cela (Item 15). 

Transgressões punidas com três imposições aparecem no Item 6 (três), Item 7 

(quatro) e Item 8 (três). Algumas delas são: se um monge souber de uma falha em seu 

irmão, mas não a mencionar, até que esse irmão esteja sendo repreendido por essa 

mesma falha ou por outra por uma terceira pessoa (Item 6); se caluniar um irmão ou 

ouvir um terceiro caluniando, se admoestar um outro, ermitão, a abandonar seu lugar 

para se juntar à comunidade (Item 7) ou se dois monges forem proibidos de falar um 

com o outro e não obedecerem à proibição (Item 8). 

 
3.2.7. Prece 
 

A punição em forma de prece aparece prescrita para apenas cinco transgressões. 

Quatro delas estão no Item 2. Se o monge que for responsável pela cozinha ou por servir 

a refeição derramar sequer uma gota, se um monge esquecer a “synaxis, ou seja, no 

ofício, a saber, a prostração na igreja depois do fim de cada salmo”155 ou se derrubar 

migalhas, ele deverá rezar, na Igreja, ao fim do ofício, acompanhado de seus irmãos. Se 

ele derrubar migalhas em pequena quantidade, ele deverá rezar, também na Igreja, 

igualmente ao fim do ofício, porém essa prece será solitária, sem a companhia de seus 

irmãos. No Item 3, novamente a questão do desperdício: se um monge derrubar comida 

ou bebida por conta de negligência ou esquecimento, deverá rezar com a comunidade. 

Mais do que isso, ele deverá prostrar-se, imóvel, na Igreja, enquanto a comunidade 

canta “doze salmos na décima segunda hora” 156. 

 

                                                 
155 “Synaxis, that is, at the office, namely the prostration in church after the end of each psalm”. 
156 “Twelve psalms at the twelfth hour”. 
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3.2.8. Penitências 
 

Todas as punições por penitência aparecem no Item 15. A primeira delas é por 

apenas um dia e deve ser imposta quando o monge deixar a comunhão cair de um barco, 

de uma ponte ou de cima do cavalo em que estiver montado, não por negligência. Em 

seguida aparecem duas transgressões que devem ser punidas com penitência por sete 

dias: se um monge negligenciar a comunhão, mas de forma que o pão não perca o sabor 

ou mude de cor, apenas endurecendo e se um monge ocasionar uma briga física. 

Se o monge negligenciar a comunhão de forma que o pão perca o sabor e fique 

roxo, ele deverá fazer penitência por quinze dias. Se ele vomitar durante a ceia ou no dia 

da comunhão, por conta de uma refeição mais elaborada do que de costume (não por 

gulodice, mas por indigestão), serão vinte dias. Se ele negligenciar a comunhão de 

forma que o pão perca o sabor e fique vermelho, se ele deixar a comunhão cair de um 

barco, de uma ponte ou de cima do cavalo em que estiver montado, por negligência ou 

se ele desprezar seu superior imediato ou falar mal da regra e se arrepender, mas não se 

arrepender verdadeiramente; serão quarenta dias. 

As penitências mais longas são de seis meses e um ano. Seis meses de penitência 

seriam suficientes se um monge negligenciar a comunhão e ela estiver “seca e comida 

por vermes, reduzida a nada”157 ou se ele negligenciar a comunhão de forma que 

encontrem-se nela vermes, mas se ela ainda estiver inteira. A penitência por um ano 

seria suficiente para o monge que perder a comunhão e não souber onde a tiver 

colocado. 

Por fim, no Item 15 aparecem duas penitências por tempo indeterminado. A 

primeira, quando um monge souber que um irmão está em pecado mortal e não o 

corrigir ou não confessar e, portanto, for considerado também um transgressor do 

Evangelho. Nesse caso, a penitência deverá durar por tanto tempo quanto ele tiver tido 

consciência do pecado de seu irmão e não tiver confessado. A segunda, quando um 

monge souber de um irmão que cometeu um pecado venial, tê-lo corrigido e perceber 

que o irmão cometeu novamente o mesmo pecado, corrigindo-o mais uma vez. Nesse 

caso, o monge que incorrer no mesmo pecado pela segunda vez, fará penitência por 

tempo indeterminado a pão e água. 

Além disso, também no Item 15 aparece, pela única vez, a ideia de uma 

penitência pública explícita, com passo a passo descrito. Quando um monge perder ou 

                                                 
157“Dried up and eaten by worms, with the result that it is reduced to nothing” 
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danificar algum mobiliário do monastério por acidente, ele deverá, durante a synaxis, 

pedir “perdão prostrado no chão o tempo todo, até que a performance das preces tenha 

terminado, e ele o receberá quando o julgamento do abade tiver ordenado que ele se 

levante do chão” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. Item 15. 

Tradução nossa)158. 

 
3.2.9. Restituição através do próprio trabalho ou exclusão 
 

No Item 10, Columbanus diz que se um monge perder ou destruir algo sua 

punição deverá ser feita através de seu trabalho, de acordo com seu valor. No Item 15, 

ele explica que se um monge quebrar uma ordem particular ou da disciplina geral, ele 

deverá ser excluído da comunidade durante a noite e só lhe será permitido retornar no 

dia seguinte. Por fim, no mesmo item, ele estabelece que o monge que desprezar seu 

superior imediato ou falar mal da regra e não se arrepender deverá ser expulso da 

comunidade. 

 
3.2.10. Penas que podem ser comutadas 
 

Como se percebe, as penas impostas por Columbanus são, de forma geral, 

bastante austeras. Contudo, há, em alguns casos, a possibilidade de comutar penas. No 

Item 3, aparecem cinco circunstâncias de comutação da pena, todas ligadas à confissão 

ou não à transgressão. Então, se um monge sair da casa (comunidade) sem se prostrar e 

pedir uma prece, se ao retornar não se curvar e pedir a bênção159, se “depois de receber 

a bênção (...) não tiver se aproximado da cruz”160, se esquecer a prece “antes do trabalho 

                                                 
158  “[He will ask] pardon lying prostrate on the ground all the time, until the performance of the prayers 
is finished, and will receive it when he has been ordered at the abbot's judgment to rise from the floor”. 
159 No Item 9, Columbanus é ainda mais específico em relação à maneira como essas idas e vindas da 
comunidade devem acontecer. Diz ele: “Aquele que serve no Dia do Senhor ou em outra festa, por conta 
das abluções ou qualquer outra necessidade, requer uma prece antes de sair e entrar. Mas deixe que ele 
peça permissão. Se ele não vai longe, ele requer o sinal da cruz. Ainda que ele faça ele próprio o sinal 
enquanto anda, não é necessário que ele se vire para o leste. Qualquer um saindo da comunidade com 
pressa que faça o sinal da cruz não precisa se voltar para o leste. Faça ele da mesma forma se encontrar 
com alguém enquanto anda, se ele estiver com pressa, peça uma prece, e se curve. Na casa, quando a 
genuflexão não for adequada, apenas uma inclinação deve ser observada” (COLUMBANUS in 
WALKER, 2014. Communal Rules. Item 9. Tradução nossa). 
“He who serves on the Lord's Day or on another feast, for the ablutions or for any want, requires one 
prayer before leaving and entering. But let him ask leave. If he is not going far, he requires the sign of the 
cross. Although he crosses himself while walking, yet it is not necessary that he turn towards the East. 
Anyone going out of the house in a hurry and crossing himself, does not require a turning to the East. Let 
him also do so when he meets any in walking, if he is in a hurry, asking a prayer, and bowing himself. In 
the house, where genuflexion is not suitable, an inclination only will be enjoined”. 
160 “After receiving a blessing (...) has not approached the cross” 
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ou depois do trabalho”161 ou se comer sem a bênção ou se tiver saído da comunidade, 

deverá receber doze golpes se não houver confissão ou seis se houver. 

No Item 4, estabelece-se que se um monge fofocar sobre o outro e se recusar a 

pedir perdão, deverá receber cinquenta golpes ou pagar com uma imposição de silêncio 

As mesmas penas estão prescritas, no Item 6, para o monge que falar mal do porteiro, 

aquele irmão responsável por manter as horas. No Item 8, a Regra explicita que se um 

monge responder a um superior imediato, dizendo que apenas o abade pode julgar seus 

atos, ele deve ser punido com quarenta dias a pão e água ou com uma prostração perante 

a comunidade. No Item 9, vemos que se um monge falar coisas preguiçosas, deverá 

receber doze golpes ou manter-se em silêncio por duas horas. 

No Item 15 aparecem sete transgressões cujas penas podem ser comutadas. Duas 

são punidas com trinta golpes ou quinze salmos a serem cantados: se um monge souber 

que um irmão cometeu um pecado venial e não o corrigiu ou confessou o conhecimento 

ou se um monge for imediatamente corrigido por um irmão por uma falha qualquer e 

não lhe pedir perdão. A terceira transgressão acontece quando um monge repreende um 

de seus irmãos por um pecado qualquer em público. Nesse caso ele deverá passar três 

dias a pão e água, a menos que peça perdão, também em público ao irmão que 

repreendeu. 

A quarta transgressão lida com a possibilidade de um monge falar com uma 

mulher sem a presença de outra pessoa (de confiança), o que lhe renderia duzentos 

golpes ou dois dias sem comer ou dois dias a pão e água. O quinto cenário seria se um 

monge der ou receber algo que seja necessário e legal, sem autorização; ele deverá 

receber, então doze golpes ou, se a punição não puder ser aplicada, por algum motivo, a 

reparação deverá ser feita através de oração. O sexto caso se configura se um monge 

fizer uma afirmação (negativa) sobre um de seus irmãos, por excesso de crítica de sua 

parte, quando deverá receber cem golpes ou reparar-se a partir de uma imposição de 

silêncio. Por fim, se um monge perder ou danificar algum mobiliário do monastério, por 

negligência ou displicência, deverá passar um dia a pão e água pela restauração através 

do trabalho do próprio monge, ou por uma imposição, cujo valor dependerá do 

julgamento do superior. 

 

                                                 
161 “Before work or after work” 



135 

3.2.11. Transgressões que se repetem 
 

Oito transgressões (de naturezas bastante diferentes) aparecem mais de uma vez. 

Dessas, apenas três têm a mesma pena prescrita: se um monge falar enquanto come, seis 

golpes deverão ser aplicados (Item 1 e Item 15); se um monge “chamar alguma coisa de 

sua” 162 (Item 1, Item 2 e Item 15), idem e se um monge responder ao outro163 (Item 5 e 

Item 10), cinquenta golpes – que podem ser comutados por uma imposição de silêncio. 

As outras cinco transgressões repetem-se, mas a pena se altera. 

No Item 1, Columbanus prescreve seis golpes para o monge que não disser 

‘Amem’ à mesa; no Item 12, trinta golpes. No Item 2, se um monge fizer um trabalho 

preguiçoso, diz-se que ele deverá receber seis golpes; no Item 15, com uma imposição. 

No Item 8, se um monge não demonstrar obediência para com outro monge, ele deve ser 

punido com três imposições; no Item 9, três dias a pão e água e, no Item 10, dois dias a 

pão e água. No Item 9, diz-se que se um monge murmurar, ele deverá passar dois dias a 

pão e água; no Item 15 a mesma atitude é punida com uma imposição. No Item 14, 

vemos que se um monge se dirigir de maneira demasiada vagarosa para as preces, ele 

deverá receber 50 golpes. No Item 15, a transgressão aparece novamente, dessa vez 

acompanhada pela possibilidade da vagarosidade também para se dirigir a algum 

trabalho e a pena é de um dia a pão e água se o atraso for por negligência ou 

displicência ou penitência pública, se for por acidente. 

É importante dizer que não fica claro na regra quais as diferenças entre os 

comportamentos proibidos implicam em aplicação de penas diferentes. Nesse sentido, 

analisar as Communal Rules enquanto documento histórico não é um exercício tão 

imediato. Contudo, essas alterações talvez façam mais sentido se levarmos em 

consideração que o trabalho de Columbanus na escrita da Regra não aconteceu de 

                                                 
162 No Item 15, ela aparece como proibição de dizer “meu” ou “teu”. 
“has called anything his own” 
163“Aquele que responder a outro irmão quando ele apontar algo, [dizendo] ‘Não é como você diz’, exceto 
se forem superiores falando honestamente a mais novos, com uma imposição de silêncio ou 50 golpes; 
exceto se ele responder ao seu irmão de mesma hierarquia, se houver algo mais perto da verdade do que o 
que o outro diz e ele se lembrar, ‘Se você se lembrar corretamente, meu irmão’, e o outro, ao ouvir isso, 
não repetir sua asserção, mas humildemente disser, ‘Eu confio que você se lembra melhor, eu errei em 
minha fala por esquecimento, e eu peço desculpas se falei errado’” (COLUMBANUS in WALKER, 
2014. Capítulo 10. Communal Rule. Traduçãonossa). 
“He who has replied to a brother on his pointing something out, ‘It is not as you say,’ except for seniors 
speaking honestly to juniors, with an imposition of silence or fifty blows; unless this only be allowed, that 
he should reply to his brother of equal standing, if there is something nearer the truth than what the other 
says and he remembers it, ‘If you recollect rightly, my brother,’ and the other on hearing this does not 
repeat his assertion, but humbly says, ‘I trust that you remember better; I have erred in speech by 
forgetfulness, and am sorry that I said ill’”. 
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imediato, mas resultou de anos de vivência em diferentes comunidades e, 

possivelmente, compõe-se de reflexões escritas ao longo desses anos. 

O que vemos, então, é que vários aspectos do cotidiano eram rigidamente 

regulados. Desde a alimentação até como se comportar no trabalho, quando de uma 

jornada e, mesmo, sobre o que vestir. 

 
Do início do dia até a noite, que se troque de roupa, e outra denoite; que as 
roupas sejam trocadas em particular. Se alguém assim o desejar, deixe que ele 
prepare a oferta do Dia do Senhor no dia do Sabbath; quando as abluções 
tiverem terminado, os padres devem se trocar, se for possível, mas deixe que os 
diáconos performem seus serviços próprios antes ou depois da exortação 
(COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. Item 9. Tradução 
nossa)164. 

 
3.3. As construções 
 

Vimos, então, que, com o tempo, grupos outros parecem ter caído no 

esquecimento, com sua absorção por parte dos beneditinos. Contudo, isso não significa 

que não tenham existido e nem que não existam obras que se dedicam a seu estudo. 

Aqui, claro, nos interessa pensar nas experiências monásticas celtas. Antes de 

continuarmos, contudo, é importante notar que, a partir desse ponto do texto, embora se 

procure fazer referências, sempre que possível aos monastérios fundados por monges 

irlandeses na atual Escócia, Inglaterra, França e até mesmo Itália (Bobbio), são os 

monastérios irlandeses o foco principal da análise. 

Existem, pelo menos, dois motivos para isso. O primeiro deles tem a ver com as 

fontes. A maior parte das obras que compõe a literatura especializada concentra suas 

análises nesses monastérios, tanto porque há uma documentação maior disponível 

quanto por conta da existência de mais vestígios arqueológicos. O segundo motivo está 

ligado ao pressuposto de que boa parte das análises que podem ser feitas sobre os 

monastérios irlandeses na Irlanda seja também válida para os monastérios Irlandeses 

fora da ilha. 

Além disso, talvez seja importante destacar também a existência de poucas 

fontes que discorram sobre a questão da arquitetura específica desses monastérios. No 

geral, trabalhos que se dedicam ao tema, focam-se mais no chamado Renascimento 

Carolíngio (ver Capítulo IV. O fim da experiência) e nas novidades implementadas 

                                                 
164 “From day-break until night let there be one change of clothing, and another at night; let clothes be 
changed in private. If any wishes, let him prepare the offering of the Lord's Day on the day of the 
Sabbath; when the ablutions are over the priests are to change, if it is possible, but let the deacons perform 
their proper service either before or after the exhortation”. 
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pelos arquitetos de Carlos Magno165. Nesse sentido, muito do que aqui se encontra é 

resultado de um trabalho de filtro de pequenas passagens em obras diversas cujas fontes 

são, principalmente, arqueológicas. 

Sobre os monastérios enquanto construções e sobre sua organização, sabemos, 

por exemplo, que as primeiras comunidades eram formadas por um abade e doze 

monges que viviam em pequenas cabanas circulares, feitas de pedra, em formato de 

colmeia. Essas cabanas estavam espalhadas ao redor de uma igreja comum. Tinham 

também uma construção sem função definida que funcionava como um espaço de 

convivência, cuidado e estudo. Escolhiam locais próximos a rios onde pescavam, 

buscavam água e realizavam batismos. Prezavam o bom solo e um bosque nas 

proximidades, pois complementavam sua alimentação com agricultura e caça (Cf 

CAHILL, 1995: 152-55). 

 
Os centros religiosos típicos da Irlanda cristã primitiva não eram as dioceses, 
mas os monastérios. Eles eram um grupo de cabanas de madeira ou pedra, 
construídos ao redor de uma igreja de pedra. Aqui os monges trabalhavam e 
rezavam sob um abade que era normalmente eleito dentro da família do 
fundador. Alguns desses assentamentos, onde as cabanas eram feitas de pedra, 
ainda podem ser vistos, mas todas as estruturas de madeira desapareceram 
(hEIÍHIR, 2003: 17. Tradução nossa)166. 

 
3.3.1. Monasterboice 
 

Além disso, as cruzes altas e as torres redondas também são dois monumentos 

típicos dos monastérios.  

 
As torres são estruturas altas e delgadas, construídas próximas aos monastérios, 
e enquanto uma de suas funções parece ter sido funcionar como uma torre de 
sino para chamar aqueles que trabalhavam longe de seus monastérios, as portas, 
colocadas no alto de seus lados, sugerem que elas também tenham servido um 
propósito defensivo em tempos de ataques (ÓHEIÍHIR, 2000: 22. Tradução 
nossa)167. 

                                                 
165 “Embora alguns edifícios de destaque estivessem sendo construídos na Itália, Espanha (...), Gália e 
Inglaterra anglo-saxônica, foi somente na esteira da renovação carolíngia que estruturas mais ambiciosas 
e originais foram empreendidas. Carlos Magno desejou recriar a glória de Roma, não da Roma pagã, mas 
da Roma cristã de Constantino, o Grande” (LOYN, 1997: 29). 
166 “The typical religious centre in Early Christian Ireland was not a diocese, but a monastery. This was a 
group of wooden or stone huts, laid out around a stone church. Here the monks worked and prayed 
together under an abbot who was usually elected from the Family of the founder. Some of these 
settlements, where the huts were of stone, can still be seen, but all the wooden structures have vanished”. 
167 “The towers are tall, slender stone structures, built near monasteries, and while one of their functions 
seems to have been to act as bell-towers to summons those working at a distance from the monasteries, 
the doorways set high up in their sides suggest that they also served a defensive purpose at times of 
attack”. 
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Um dos melhores exemplos dessas torres e, principalmente das cruzes celtas, é 

Monasterboice, Co. Louth. O monastério de Monasterboice (Mainistir Bhuithe, em 

irlandês) foi fundado por São Buite, c. 521. Contudo, no local – que é hoje um cemitério 

ainda em uso – não há nenhuma construção dessa época. Lá sobrevivem uma torre e três 

cruzes altas. As quatro estruturas são do século X. Acredita-se que a torre tenha sido 

eregida depois de 968. Contudo, ela não se encontra em perfeito estado de conservação, 

posto que foi danificada pelo fogo em 1098. [FIGURA 36] 

 

 
 
FIGURA 36: A torre redonda de Monasterboice. “Essas construções afuniladas, com mais de 100 pés de 
altura [c. 30m], serviam como torres de vigia, campanários, repositórios para os bens mais valiosos da 

igreja e como refúgio para a comunidade. Alcançava-se sua porta, normalmente 15 ou 20 pés [4,5 a 6m] 
acima do chão, através de uma escada móvel e seu interior era dividido em quatro ou mais andares. A 

atual altura da torre é de 110 pés [33m]. O nível do ambiente ao redor foi elevado por conta dos 
enterramentos e o topo cônico está faltando” (BOARD FÁILTE ÉIREANN. Tradução nossa. Acervo 

pessoal)168. 
 

A cruz é hoje o símbolo universal do cristianismo mas alguns séculos se 
passaram antes que ela fosse adotada. Ela é, por exemplo, bastante rara nas 
pinturas das paredes das catacumbas e parece que os primeiros cristãos 

                                                 
168 “These tapering buildings, over 100 feet high, served as watch-towers, belfries, repositories for church 
valuables and as refuges for the community. The door, normally 15-20 feet above ground, was reached by 
a movable ladder and the interior was divided into four or more storeys. The present height of the tower is 
110 feet. The level of the surroundings has been raised by burials and the conical cap is missing”. 
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preferiram evitar sua associação da cruz com a crucificação e a perseguição. 
Eles preferiam mostrar a figura do Bom Pastor ou usar símbolos como o pavão 
ou o peixe. Durante o século IV e por muitos séculos depois disso o monograma 
chi-rko foi o símbolo preferido [FIGURA 37] (SEABORNE, 2012: 07. 
Tradução nossa).169 

 

 
 

FIGURA 37: O desenvolvimento do monograma chi-rho. (a) forma original; (b) o X e o P unido; (c) 
curvo; (d) círculo-cruz (SEABORNE, 2012: 07). 

 
O monograma chi-ro parece ter sido gradativamente transformado em uma cruz. 

De qualquer forma ele aparece, em suas variações, em diversos objetos encontrados na 

Grã-Bretanha, inclusive em pedras. Entende-se que ele teria sido utilizado desde muito 

cedo, junto com outros símbolos, por ser facilmente reconhecido. Essa facilidade viria 

de sua presença em uma ampla área geográfica, possibilitada pela simplicidade de sua 

execução, atestada pela multiplicidade de objetos nos quais ele poderia aparecer: joias, 

frascos, pingentes, cerâmica. 

No mundo celta, ele aparece com frequência; tanto quanto a própria cruz, a partir 

do século V. Muitas vezes essas cruzes estão gravadas em pedras, algumas pequenas, 

outras nem tanto. Já foi sugerido que marcar uma pedra com uma cruz seria uma forma 

de “cristianizá-la”, assim como teria feito Patricius ao “entalhar uma cruz em uma pedra 

que tinha sido venerada por pagãos” (SEABORNE, 2012: 12. Tradução nossa)170. 

Desde o século VI, as cruzes se complexificaram, com a introdução de cenas bíblicas e 

padrões típicos da arte local. 

 
Por conta da falta de inscrições é muito difícil data-las de maneira precisa e 
pode ser que tenha se continuado entalhar cruzes simples em pedras durante o 
período medieval. Muitas delas foram colocadas juntas em museus ou em 
igrejas fundadas mais tarde e seu contexto original é desconhecido. Logo, é 
difícil saber qual o propósito exato para que foram usadas (SEABORNE, 2012: 
11. Tradução nossa)171. 

                                                 
169 “The cross is now the universal symbol of Christianity but it was some centuries before it came to be 
adopted. It is, for example, very rare on the wall paintings in the Catacombs and it seems that the 
association of the cross with crucifixion and persecution was considered by the first Christians to be best 
avoided. They preferred to show the figure of the Good Shepherd or to use symbols such as the peacock 
or the fish. During the fourth century and for several centuries thereafter the chi-rho monogram was the 
preferred symbol”. 
170 “(...) cutting a cross on a stone which had been venerated by pagan [inhabitants of the area]”. 
171 “Because of the lack of inscriptions they are very difficult to date with accuracy and stone with simple 
crosses could have continued to be carved well into the medieval period. Many of them have been 
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Quando essas cruzes se tornaram cruzes altas, construídas por si só, a situação 

mudou. Na Irlanda, sobrevivem cerca de sessenta ou setenta exemplares dessas cruzes, a 

maioria delas ainda em seu local original. Dentre esses exemplares estão as três de 

Monasterboice, que fazem parte do chamado Grupo Escritural, já que elas retratam 

cenas bíblicas. Das três, uma delas é a Cruz Alta de Muiredach (ou a Cruz Sul; South 

Cross). Com 5,5 m ela é considerada uma das cruzes altas avulsas mais bem 

conservadas da Irlanda. Ela deve seu nome a um dos abades de Monaterboice, 

Muiredach mac Domhnaill, que morreu em 923. Nela, podemos ver desenhos bíblicos 

tanto do Velho quando do Novo Testamento [FIGURAS 38 e 39]. 

 

  
 

FIGURA 38: Cruz Sul; face leste (Novo Testamento). De cima para baixo: Pilates lavando as mãos; 
Cristo crucifica (centro); judas traindo Cristo (braço direito); soldados romanos zombando Cristo (braço 

                                                                                                                                               
gathered together in museums or later church buildings and their original context is unknown. It is 
therefore difficult to determine the exact purpose for which they were used”. 



141 

esquerdo); Cristo entregando uma chave a São Pedro e um livro a São Paulo; as três mulheres no túmulo 
de Cristo e Cristo no túmulo. Acervo pessoal. 

 
FIGURA 39: Cruz Sul, decorações nas laterais. Padrões celtas, linhas curvilíneas entrelaçadas e triquetas 

e animais fantásticos. Acervo pessoal. 
 

A Cruz Alta (ou Cruz Oeste) é a que se encontra mais perto da torre redonda. Ela 

tem 7 metros de altura e uma base piramidal. Tanto sua ponta (cabeça) quanto o corpo 

(tronco) são ricamente decorados com cenas bíblicas. As laterais, assim como na Cruz 

Sul, são decoradas com padrões celtas, linhas curvas entrelaçadas e triquetas. [FIGURA 

40] 

 

 
 
FIGURA 40: Cruz Alta, face oeste (Velho Testamento). De cima para baixo: uma figura sentada; Cristo 
andando sobre as águas; Rei David (centro); São Paulo e Santo Antônio vencendo um demônio (braço 

direito); Santo Antônio tentado pelo demônio (braço esquerdo); um anjo protegendo três crianças; Elias 
ascendendo ao céu em uma carruagem guiada por um cavalo alado; Sansão derrubando os pilares; David 

segurando a cabeça de Golias e Samuel ungindo David; Moisés tirando água de rocha; Abraão 
sacrificando Isaac e David matando o leão. Acervo pessoal. 
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De acordo com as informações do próprio local, não se sabe exatamente qual 

teria sido originalmente a altura da Cruz Norte (cercada por grades), mas a parte que 

sobreviveu e que se encontra sobre o corpo que substituiu o original tem 

aproximadamente 3 metros de altura. Ainda podemos ver, da cruz original, a ponta 

(cabeça) cercada pelo círculo celta e uma pequena parte da parte de cima do corpo 

(tronco). 

 

 
 

FIGURA 41: Cruz Norte. A Cruz Norte é a mais simples das cruzes existentes em Monasterboice, 
aparentando nunca ter sido completada. Na face oeste, há uma representação simples da crucificação que 
lembra bastante aquela vista na Cruz Sul. O que é interessante notar são suas volutas, ligadas não à ponta 
(cabeça) da cruz como as outras duas, mas ao círculo que liga os braços. Parte do corpo original da cruz. 
Não se sabe o motivo pelo qual eles estão separados e, tradicionalmente, aponta-se o próprio desgaste do 

tempo e o fato de que os artesãos responsáveis pela realização dessas cruzes nem sempre utilizavam 
argamassa entre os blocos de pedra. Acervo pessoal. 
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Por fim, duas observações: a primeira relativa as cruzes, que se tornaram, com o 

tempo, objetos de arte, cobiçados pelos invasores vikings (ver Capítulo IV. O fim da 

experiência) e que tiveram, no momento que aqui nos referimos como “depois”, 

influência da estética nórdica. Nesse sentido, as cruzes como as que vemos em 

Monasterboice, também desaparecem com o fim dessa transição: permanecem novas 

formas artísticas, influenciadas pelo período, mas representantes de uma nova 

organização. 

A segunda observação diz respeito à última das construções notáveis desse 

espaço (cuja disposição jamais fora vista em terras celtas antes do monasticismo e que 

se alterou consideravelmente nos séculos seguintes, principalmente com a reforma da 

igreja irlandesa do século XII – ver Capítulo IV. O fim da experiência), é a Igreja 

Norte. Na verdade, trata-se de uma reconstrução sobre as fundações de alguma 

construção monástica anterior, provavelmente uma igreja (ao redor da qual todo o 

monastério originalmente se organizava). Ela foi usada como igreja paroquial por ainda 

alguns séculos depois que o monastério de Monasterboice tornou-se inativo. 

 

 
 

FIGURA 42: Ruínas da Igreja Norte. Acervo pessoal. 
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Além de uma lista de abades (769-112), pouco se conhece da história desse 
monastério. Não há registros de incursões vikings, embora os vikings tenham 
ocupado o local por algum tempo e tenham, então, sido expulso com grande 
carnificina em 968. Com a fundação da grande abadia cisterciense em Mellifont 
em 1142, Monasterboice entrou em decadência. O local foi ocupado por uma 
igreja paroquial no século XIII (BOARD FÁILTE ÉIREANN. Tradução 
nossa)172;173. 

 
3.3.2. Glendalough 
 

Um outro excelente exemplo é Glendalough, Co. Wicklow, uma pequena 

comunidade surgida ao redor da figura de um excêntrico monge chamado Kevin (m. 

617), de quem se diz, vivia em uma toca nas montanhas e durante o inverno passava 

horas em penitência dentro das gélidas águas de um dos lagos do vale, enquanto que 

durante o verão, deitava-se para meditar sobre arbustos de urtiga (Cf LACEY, 2003: 86-

91). Seu monastério, sabemos, foi, na verdade, uma pequena comunidade em que os 

monges vivam também em solidão – cada monge tinha sua cabana, fosse de pedra ou de 

outros materiais -, mas que se reuniam para cantar os salmos nas horas monásticas, 

inclusive duas vezes durante a noite (Cf CAHILL, 1995: 157). Não há indícios de que a 

lógica das rezas cotidianas diferisse grandemente nas outras comunidades. 

Com o tempo, outros espaços foram surgindo nesses agrupamentos. Assim como 

em Glendalough, muitos outros monastérios viram suas cabanas se multiplicarem com a 

chegada de muitos estudantes. A “virtude da hospitalidade heroica” (CAHILL, 1995: 

157. Tradução nossa)174, significou um aumento considerável no número de habitantes 

desses aglomerados e sua paulatina transformação em algo parecido com o que viriam 

as ser as cidades universitárias do continente séculos depois. 

Lembremos que, embora a maioria desses primeiros monastérios irlandeses 

pareça ter se desenvolvido com uma construção central funcionando como igreja, uma 

torre circular que servia de celeiro e observatório, (rotundum monasterium) e diversas 

pequenas cabanas que os monges habitavam individualmente, nem sempre essa imagem 

se comprova nas escavações arqueológicas. Richard Sharpe, ao falar sobre Iona no 

tempo de Columba, aponta para a probabilidade de que ao menos em relação à 

                                                 
172 “Beyond a list of abbots (769-1122) little is known of the story of the monastery. There are no records 
of Viking forays, though the Vikings occupied the place for some time before they were driven out of it 
with great slaughter in 968. With the foundation of the great Cistercian abbey at Mellifont in 1142, 
Monasterboice fell into decay. The site was occupied by a parochial church in the 13th century”. 
173 A história de Monasterboice – assim como a de Glendalough, monastério sobre o qual falaremos a 
seguir – nos mostra que esses espaços representam esse tempo; abrigam a communitas e só funcionam 
enquanto a lógica que representam está em prática. O passar do tempo – o surgimento da nova estrutura, o 
“depois”, implica, como vimos, na mudança desses espaços e no aparecimento de novas organizações. 
174 “Virtue of heroic hospitality”. 
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habitação dos monges, a disposição arquitetônica fosse diferente: haveria um grande 

prédio dividido em cubicula, ou seja, celas individuais (Cf SHARPE, 1995: 365 & 365). 

Alguns dos monastérios mais importantes (no geral aqueles que guardavam 

desses artefatos e dos relicários) tinham fundações irmãs (que deles dependiam) e eram 

donos de extensas porções de terra. Muitos desses monastérios se desenvolveram, com 

o tempo e se tornaram cidades monásticas. Por conta de sua importância na articulação 

política local, muitas dessas cidades monásticas se tornaram a residência de reis 

provinciais, na Irlanda, ou locais onde reis da Nortúmbria mantinham uma de suas 

residências oficiais. 

No mais, é importante lembrar que ao ultrapassar os limites do monastério e 

desenvolver-se em uma cidade monástica, esses lugares se tornaram também centros de 

população e riqueza e se colocavam diretamente sob o controle políticos desses reis 

provinciais ou, em outros casos dos abades que terminaram por exercer em alguns 

desses espaços um papel análogo ao dos chefes políticos mais tradicionais. De forma 

geral, tanto reis provinciais quanto abades derivavam outros oficiais necessários para 

governar sua cidade monástica de ramos politicamente pouco bem sucedidos da família 

real. 
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3.3.3. Mudanças na planta 
 

Além disso talvez seja interessante comparar a reconstrução de um modelo de 

monastério (como fundado, por exemplo, por Columbanus [FIGURA 43]) e a provável 

planta do monastério de Iona [FIGURA 44] com a planta do Monastério de St. Gall que 

“constitui um layout ideal para uma abadia carolíngia – um modelo a ser seguido” 

(LOYN, 1997: 29) [FIGURA 45], a fim de entendermos o que havia de específico nos 

primeiros em relação aos segundos. 

 

 
 
FIGURA 43: Os primeiros monastérios. Edifício principal, torre de vigia e as beehives, cabanas-colmeias 

onde os monges dormiam (COSTA, 2008) 
 

Então o plano básico do monastério de Iona foi rapidamente executado: uma 
pequena cabana para cada monge; uma cabana para o abade, um pouco maior e 
em um terreno um pouco mais alto; um refeitório e uma cozinha; um 
scriptorium e biblioteca; uma forja, uma fornalha, um moinho e um par de 
estábulos; uma modesta igreja – e eles estavam na ativa. Logo eles descobriram 
que precisavam de uma adição surpreendente, uma casa de hóspedes, por conta 
da inesgotável corrente de visitantes que havia se iniciado – escotos, pictos, 
irlandeses, britânicos, até mesmo anglo-saxões – atraídos pela reputação do 
lendário abade de Iona (CAHILL, 1995: 184. Tradução nossa)175. 

 

                                                 
175 “So the basic plan of the Iona monastery was quickly executed: a little hut for each monk; an abbot’s 
hut, somewhat larger and on higher ground; a refectory and kitchen; a scriptorium and library; a smithy, a 
kiln, a mill, and a couple of barns; a modest church – and they were in business. Soon they found they 
needed one more building, the surprising addition of a guesthouse, for the never-ending stream of visitors 
had begun – Scots, Picts, Irish, Britons even Anglo-Saxons – attracted by the reputation of the larger-
than-life abbot of Iona”. 
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FIGURA 44: A disposição geográfica das construções de Iona. Abadia de Iona nos tempos de Columba 
(SHARPE, 1995: s/p) 

 

 
 

FIGURA 45: A planta do Monastério de St Gall (LOYN, 1997: 163) 
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A diferença mais notável (além da própria extensão do projeto) é sua aparente 

complexificação e especialização do espaço com o passar dos séculos, tendências 

intimamente ligadas ao processo de urbanização pelo qual passaram tanto Irlanda 

quanto Escócia, Inglaterra e Gália entre os séculos VIII e XII. Permanece a existência 

de um foco central (à igreja onde os monges se reúnem para rezar), contudo, além dela 

própria ter se tornado mais grandiosa, o entorno também parece ter ganhado novas 

construções, com espaços reservados aos animais dentro de seus limites – os animais 

dos monastérios celtas anteriores eram cuidados em campos adjacentes aos seus limites. 

Também a hospedaria passou a ser um espaço próprio; visitantes leigos menos 

ilustres ficariam a ela confinados (monges visitantes tinham uma ala reservada para seus 

aposentos). Nesse sentido é interessante perceber sua localização próxima à entrada, 

como que mantendo o espaço mais central e mais sagrado, para uso senão exclusivo, 

então preferencial dos monges. 

À igreja, em si, adicionou-se o claustro e outras divisões que não parecem ter 

sido antes necessárias. Os aposentos do abade ganharam cozinha e banheiro próprios. 

Nos monastérios celtas, embora o abade residisse em uma cabana própria, de forma 

geral, ela não diferia grandemente das cabanas de seus outros monges. No mais, além da 

igreja, o outro grande edifício era o espaço de trabalho dos monges com seus livros; um 

predecessor do scriptorium (biblioteca) que se tornou um local menor, anexo à própria 

abadia. 

 
3.4. As letras e as artes 
 
3.4.1. As letras 
 

Uma das atividades mais importantes realizadas nos monastérios da época era a 

cópia e ilustração de manuscritos. Trata-se, de fato, de uma atividade que se desdobra 

sobre dois campos: o das letras e o das artes. Contudo, escolhemos aqui coloca-as sob o 

mesmo título para diferenciá-la da metalurgia e do artesanato, ocupações que também se 

desenvolveram ao redor dos monastérios e que serão expostas adiante. 

 
Condições especiais na Irlanda e Nortúmbria produziram escolas que só muito 
raramente terão sido superadas, se é que alguma vez o foram, demonstrando 
assim uma extraordinária habilidade na arte de entrelaçar e contrastar padrões 
geométricos e animais, com sutis variações de delicada cor; os Evangelhos de 
Lindisfarne e o Livro de Kells permanecem como exemplos notáveis (LOYN, 
1997: 248). 
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Na maior parte das vezes, os filhos e filhas de nobres, traziam consigo os livros, 

de todos os gêneros (mesmo que não ortodoxos) como doação ao mosteiro quando se 

juntavam a uma comunidade. Diz-se dos irlandeses que, “uma vez que eles tinham 

aprendido a ler os Evangelhos e os outros livros da Bíblia Sagrada, as vidas dos mártires 

e ascetas, e os sermões e comentários dos pais da igreja, eles começavam a devorar toda 

a antiga literatura pagã grega e latina que aparecia em sua frente” (CAHILL, 1995: 159. 

Tradução nossa)176. Imagens poéticas à parte, é fato que, num primeiro momento, esses 

copistas se dedicavam à sua atividade ao ar livre, mas que, em pouco tempo surgiu o 

scriptorium – prédio em que ficavam não apenas as mesas dos copistas, mas também as 

bibliotecas - pelas quais os irlandeses se tornaram renomados177. 

Os irlandeses de antes, membros das famílias nobres, costumavam educar seus 

filhos nas cortes de outros nobres; hábito esse que foi incorporado por diversos 

monastérios da ilha. A educação passou a ser responsabilidade desses homens que não 

apenas ensinavam as letras e a religião aos jovens nobres mas também os preparavam 

para assumirem suas responsabilidades como adultos. “Muitos pais guerreiros nobres 

parecem ter achado que seus filhos estariam mais seguros em um monastério do que em 

casa” (HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 74. Tradução nossa)178. Os alunos tinham 

de encontrar e preparar a comida para os monges e de ajudar com a administração do 

monastério; contudo, a maior parte de seu tempo era devotada ao estudo e ao trabalho. 

Em Why do people kiss the Blarney Stone?, Ryan Hackney e Amy Hackney 

Blackwell trazem também  – de forma bastante introdutória, é verdade – algumas das 

principais características da vida monástica irlandesa. Eles nos contam, por exemplo, 

que já desde o século VI, as escolas monásticas irlandesas adotaram um currículo 

bastante rigoroso. Os alunos estudavam Latim, Exegese Bíblica e o calendário 

eclesiástico. Uma biblioteca monástica continha vários textos básicos, incluindo a 

Bíblia (a vulgata latina, traduzida por São Jerônimo), vários comentários sobre as 

                                                 
176 “Once they had learned to read the gospels and the other books of the Holy Bible, the lives of the 
martyrs and ascetics, and the sermons and commentaries of the fathers of the church, they began to 
devour all of the old Greek and Latin pagan literature that came their way”. 
177 O scriptorium, porém, pouco podia ser encontrado nos primeiros monastérios irlandeses. Seu uso 
tornou-se mais comum no continente e, mesmo assim, parece ter sido mais próprio das construções que 
aconteceram na segunda geração de monges imigrantes. A importância dos irlandeses na atividade de 
cópia dos manuscritos é tamanha que uma das grafias por eles inventadas – a minúscula irlandesa – 
tornou-se a forma comum de escrita por todo continente com o passar dos séculos, principalmente por ser 
de execução relativamente fácil e por alto grau de legibilidade (Cf CAHILL, 1995: 166). 
178 “Many noble warrior fathers seem to have though that their sons would be safer in a monastery than at 
home”. 
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Escrituras, o livro de São Jerônimo sobre os primeiros autores do cristianismo (De viris 

illustribus) e a história da igreja como contada por Eusébio179. 

Além disso, a obra também traz algumas ideias sobre a questão das cópias dos 

manuscritos; tema que se tornou precioso para os estudiosos do tema do monasticismo 

irlandês. A atividade que, de acordo com autores, “tomava a maior parte do tempo dos 

monges” (HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 75. Tradução nossa), era também 

parcialmente responsável pela manutenção das comunicações e das trocas comerciais 

que se estabeleciam entre os diversos monastérios. “Os monastérios emprestavam livros 

uns para os outros com o propósito de serem copiados; muitas vezes o monastério que 

pedia o empréstimo fazia duas cópias, uma para si próprio e outra para o monastério que 

cedia o empréstimo” (idem)180. 

Os primeiros monges usavam pergaminhos (feitos da pele de ovelha) para copiar 

os textos de menor importância e, aqueles considerados de maior destaque eram 

copiados no vellum, feito com a pele do bezerro. Contudo, os monges irlandeses não 

apenas copiavam textos; em muitos casos, eles os transformaram em obras de arte. “Os 

monges também usaram cor e desenhos para decorar seus textos (...). Eles se inspiraram 

na arte celta, (...) usando tintas feitas de vários pigmentos, inclusive insetos” 

(HACKNEY & BLACKWELL, 2013: 76-7. Tradução nossa)181. 

 
3.4.2. As artes 
 

Já no século VIII, a organização da Igreja na Irlanda tornara-se desenvolvida e 

complexa – assim como na Escócia, na Inglaterra e mesmo na Gália. Essa Igreja Celta 

que se difundira não contava, contudo, com uma estrutura hierárquica formal, ainda que, 

na Irlanda, a Igreja de Armagh (que se organizara séculos antes ao redor da figura de 

Patrício) reclamasse primazia sobre toda aquela ilha, e Iona exercesse, por sua vez, 

poder efetivo (religioso, político e comercial) sobre as igrejas da Nortúmbria. 

                                                 
179 Sobre o termo “biblioteca”, é importante ressaltar que seu significado aqui não é exatamente o mesmo 
que se tem na contemporaneidade. “Tal como são hoje usadas e entendidas, as bibliotecas constituem um 
legado dos primórdios da Europa e da era dos manuscritos. Embora bibliotecas pessoais e institucionais 
fossem uma característica importante da cultura greco-romana, nenhuma sobreviveu à dissolução do 
Império Romano Ocidental. Entre o final do século VI e meados do século VIII, as igrejas europeias, 
sobretudo as comunidades monásticas, possuíam pequenas coleções de livros básicos, o mesmo 
acontecendo com um pequeno número de indivíduos (em sua maioria clérigos, exceto no litoral 
mediterrâneo); mas não havia bibliotecas na plena acepção da palavra” (LOYN 1997: 48). 
180 “This took up much of the monk’s time”; “Monasteries lent books to one another for the purpose of 
copying; often the borrowing monastery would make two copies, one for itself and one for the lending 
monastery”. 
181 “Monks also used colors and drawings to decorate their texts. (…) They took their inspiration from 
ancient Celtic art (…) using paints made from various pigments, including insects”. 
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Ainda assim, havia uma variedade de estabelecimentos eclesiásticos: fundações 

episcopais, monastérios, pequenas igrejas locais e eremitérios. O National Museum of 

Ireland traz uma exposição permanente acerca das produções artísticas desse período 

(chamado de Era de Ouro da Arte Irlandesa) e do período imediatamente posterior à 

chegada dos vikings (ver Capítulo IV.O fim da experiência). Nessa exposição, discute 

também a questão da organização da Igreja Celta, nos seguintes termos: 

 
Bispos e padres se dedicavam a questões pastorais e monastérios eram cada vez 
mais controlados por abades e por uma variedade de oficiais. Arrendatários que 
trabalham a terra cuidavam dos rebanhos enquanto artífices e artesãos proviam 
os recipientes litúrgicos e livros do evangelho, assim como as ferramentas, 
ornamentos e equipamentos domésticos de que a comunidade necessitasse. As 
igrejas também eram os principais centros de aprendizado e os religiosos 
irlandeses podem ser encontrados nas cortes de reis irlandeses e continentais 
como acadêmicos, poetas e advogados (NATIONAL MUSEUM OF IRELAND. 
Tradução nossa)182. 

 
As artes representavam uma parte importante do cotidiano monásticos. Vimos 

como muitos dos monges celtas se dedicavam à Iluminura enquanto atividade artística. 

Contudo, também a metalurgia tinha espaço dentro da comunidade religiosa, tanto fora 

de seus muros (na figura dos artífices e artesãos) quanto dentro delas, na figura de 

monges metalúrgicos. 

Artefatos de metal do período mostram habilidade e maestria sem paralelos. A 

ornamentação no metal, na pedra e nos manuscritos iluminados mostra ligações 

próximas em estilo e simbolismo. Contatos com a Escócia Picta, a Inglaterra Anglo-

Saxã, a Europa Germânica e a região Mediterrânea expuseram os artistas irlandeses a 

novas técnicas metalúrgicas e estilos de arte. Os artistas irlandeses misturaram esses 

estilos com ornamentos nativos do período celta tardio para produzir um novo estilo 

distinto. 

 
As maiores conquistas artísticas no novo estilo datam de entre o final do século 
VII e o início do século IX, um período frequentemente descrito como a Era de 
Ouro da Arte Irlandesa. A Igreja era um dos maiores patronos da arte que 
também contava com o apoio de importantes famílias políticas. Artefatos 
seculares, tais como o Broche de Tara, também sobreviveram. Muito da fina 

                                                 
182 “Bishops and priests tended to pastoral matters and monasteries were increasingly controlled by abbots 
and by a variety of officials. Tenants worked the land and tended the herds while craftsmen and artisans 
provided the liturgical vessels and gospel books as well as the tools, ornaments and domestic equipment 
required by the community. The churches were also the main centres of learning and Irish churchmen 
were to be found in the courts of Irish and Continental kings as scholars, poets and lawyers”. 
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metalurgia que sobrevive do início do período medieval foi feito em serviço da 
Igreja (NATIONAL MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa)183. 

 
A celebração da missa, uma parte central do culto cristão, requeria recipientes 

para o pão e o vinho consagrados. Dois elaborados cálices sobrevivem, um de Ardagh, 

Co. Limerick e um Segundo de Darrynaflan, Co. Tipperary184. Ainda que sua forma seja 

baseada no serviço de mesa romano tardio, os cálices foram feitos usando métodos de 

construção e ornamentação que eram distintivamente irlandeses. Isso também vale para 

a pátena feita para o pão eucarístico de Derrynaflan e para os relicários, tais como o 

Relicário de Cinto de Moylough [FIGURA 55. Ver Capítulo IV. O fim da 

experiência; 4.3.Vikings na Irlanda]. Outros objetos caracteristicamente cristãos 

incluem sinos e cruzes, tais como aquela de Tully Louch, Co. Roscommon [FIGURA 

55; idem]. 

Relicários, ou recipientes para relíquias, estão entre os primeiros objetos 

associados ao cristianismo celta e aparecem, nessa época, principalmente na Irlanda. As 

relíquias eram consideradas em alta estima, já que se acreditava que elas tinham o poder 

de curar doenças e de trazer sorte na batalha. Elas também podiam ser usadas para 

juramentos e para selar contratos, tratados e acordos. O culto cristão das relíquias 

começou com a veneração das tumbas e dos restos mortais de homens e mulheres 

santos. Esses restos mortais foram, em certo momento, removidos das tumbas, divididos 

e colocados em recipientes protetores conhecidos como relicários. Esses eram 

distribuídos por todo o mundo cristão. 

 
Já desde de 431 o bispo missionário Palladius trouxe consigo para a Irlanda 
relíquias dos apóstolos Pedro e Paulo. Alguns dos primeiros relicários tinham o 
formato de túmulos, tendo como modelos os túmulos romanos. Anexos para 
alças sugerem que os relicários fossem usados ao redor do pescoço quando 
carregados em procissão e tampas com dobradiças permitiam acesso às relíquias 
(NATIONAL MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa)185. 

 

                                                 
183 “Styles with native late Celtic ornaments to produce a distinctive new style. The greatest artistic 
achievements of the new style date to between the late 7th and the early 9th centuries, a period often 
described as the Golden Age of early Irish Art. The Church was a major patron of the arts and it enjoyed 
the support of important political families. Secular artefacts, such as the Tara Brooch, also survived. 
Much of the fine metalwork that survives from early medieval period was made in the service of the 
Church”. 
184 Ambos podem ser encontrados na exposição permanente acerca da arte do cristianismo celta no 
National Museum of Ireland, em Dublin, na Irlanda. 
185 “As early as AD 431 the missionary bishop Palladius brought with him to Ireland relics of the apostles 
Peter and Paul. Some of the earliest reliquaries were tomb-shaped modeled on Roman tombs. Strap 
attachments suggest the shrines were worn around the neck when carried in procession and hinges lids 
allowed access to the relics”. 
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Alguns relicários foram descobertos acidentalmente. Outros foram 

propositadamente preservados, em monastérios ou por famílias nobres e assim, 

chegaram-nos em excelente estado de conservação. Dentre eles, vale a pena destacar 

três: o relicário do dente de Patricius [FIGURA 46]; o relicário de Miosach [FIGURA 

47] e o relicário do sino de Santo Senan [FIGURA 48]. 

 

 
 

FIGURA 46: Relicário do dente de Patricius. “Esta é uma peça complexa, composta por partes de 
diferentes objetos. Sua estrutura em formato de bolsa data de meados do século XIV quando foi coberta a 

pedido de Thomas Bermingham, Lorde de Athenry. O relicário foi usado no início do século XIX para 
curar animais doentes. São João, a Virgem Maria e figuras de Santos Irlandeses flanqueiam a figura de 

Cristo na frente” (NATIONAL MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa. Acervo pessoal)186. 
 

                                                 
186 This is a complex piece made up of portions of different objects. Its purse-shaped form dates to the 
mid 14th century when it was covered at the request of Thomas Bermingham, Lord of Athenry. The 
shrine was used in the early nineteenth century for curing sick animals. St. John, the Virgin Mary and 
figures of Irish Saints flank the figure of Christ on the front. 
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FIGURA 47: Relicário de Miosach. “O relicário de Miosach. Esse relicário para um livro se associa a São 
Cairneach, santo padroeiro [da região] de Dulane, Co. Meath e seus lados mais estreitos datam do fim do 
século XI. A frente, adicionada por Brian O’Morrisson in 1534 traz uma série de padrões repetidos feitos 

de painéis de folha de prata que mostram a Virgem e a Criança e três santos, provavelmente Patricius, 
Columba e Brígida” (NATIONAL MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa. Acervo pessoal)187. 

 

                                                 
187 “This book shrine was associated with St. Cairneach, patron saint of Dulane, Co. Meath and the 
narrow sides of the shrine date to the late 11th century. The front, added for Brian O’Morrisson in 1534 
bears a series of repeating stamped silver foil panels showing the Virgin and Child and three saints, 
probably Saints Patrick, Columba and Brigid”. 
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FIGURA 48: Relicário do Sino de São Senan. “Sino, liga de cobre, incrustrado de prata. Séculos XI – 
XII. Ilha Scattery, Co. Clare. Esse relicário de sino e seu invólucro externo, tradicionalmente conhecido 

como Clogá Óir (´pequeno sino de ouro’), era associado a São Senan, o fundador da ilha. O monastério da 
Ilha Scattery fica no estuário do rio Shannon” (NATIONAL MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa. 

Acervo pessoal)188. 
 

É interessante notar que o segundo desses relicários guarda um livro, associado a 

um santo fundador de monastérios (São Cairneach). Nesse sentido, a existência desse 

relicário e de outros similares funciona como mais um sustentáculo (de ordem 

arqueológica, dessa vez), para algumas das afirmações já feitas antes nesse trabalho. A 

primeira, relaciona-se parcialmente com a própria tese proposta e está ligada à 

necessidade de santidade da figura fundadora dos monastérios. A segunda, à relação 

íntima que se costumava estabelecer entre as letras e a própria santidade. Relação esta 

construída num espaço-tempo específico; os monastérios celtas dos primeiros séculos 

da Idade Média. 

Além disso, cabe dizer que os três estão em exposição no National Museum of 

Ireland e, embora o terceiro date de algum momento entre os séculos XI e XII, está 

associado a tradições anteriores, representando, porém, uma forma nova de arte 

irlandesa, que apareceu na ilha desde seu contato com os invasores vikings. Então, o que 
                                                 
188 “Bell, copper ally, silver inlay. 11th – 12th century. Scattery Island, Co. Clare. This bell shrine and its 
outer casing, traditionally known as the Clogá Óir (‘little bell of gold’), was associated with St Senan, the 
founder of the island. Monastery of Scattery Island in the Shannon estuary”. 
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se quer dizer é que, a partir da análise desses relicários (e de diversos outros bens 

materiais ligados à arte), é possível perceber nesses séculos XI e XII uma mudança na 

produção material da ilha que reflete também uma mudança em sua estrutura política e 

religiosa. Finda-se, portanto, nessa época, o espaço-tempo liminar que procuramos aqui 

descrever e se inicia, por conseguinte, a terceira fase de qualquer passagem ritualizada; 

o “depois”, objeto de análise do quarto e último capítulo deste trabalho. 
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IV. O FIM DA EXPERIÊNCIA 
 

A investida dos temidos vikings sobre o norte do mundo durou diversos 
séculos. Os nórdicos (...) foram chamados de mercadores, exploradores 
e piratas. Eles eram tudo isso. Emergindo de seus fiordes e portos, eles 
vagaram pelos oceanos em seus barcos alongados para formar colônias 
na Rússia, na Irlanda, na Normandia, no Mediterrâneo e até mesmo na 
América. Do Ártico à Itália eles comercializavam peles, ouro e tudo 
mais em que eles conseguissem colocar suas mãos (RUTHERFURD, 
1997: 167. Tradução nossa)189. 

 
Ao longo do século IX, a Igreja irlandesa havia estabelecido grandes 

assentamentos monásticos e seus monges se especializaram na arte de iluminar 

manuscritos que, além disso, ornamentavam com elaborados trabalhos em bronze, 

esmalte e ouro. Esses trabalhos, verdadeiras obras de arte, tornaram-se butim quando do 

saque dos monastérios. Embora muitos deles se tenham se perdido com o tempo e a 

troca de mãos, outros tantos ainda estão preservados e podem ser vistos pelo público, 

por exemplo, no National Museum of Ireland, na cidade de Dublin. Mais ainda, diversos 

artefatos de uso religioso, ricamente trabalhados, como o Broche de Tara ou o Cálice de 

Ardagh (completamente coberto por relevos minúsculos, até mesmo no rebite inferior 

que seria visto apenas por aquele que celebrasse a missa) também podem ser 

considerados parte do legado material dos monges irlandeses. 

A cruz celta e a torre redonda também são monumentos típicos do início do 

período cristão e, juntamente com a harpa e o trevo de três folhas, tornaram-se símbolos 

da Irlanda. (Cf Ó HEIÍHIR, 2000: 22). 

 
As torres são estruturas de pedra altas, elegantes, construídas próximas aos 
monastérios e enquanto uma de suas funções parece ter sido agir como as torres 
sineiras para chamar aqueles que estivessem trabalhando longe nos monastérios, 
as portas altas em seus lados, sugerem que elas também serviam um propósito 
defensivo quando de ataques (Ó HEIÍHIR, 2000: 22-23. Tradução nossa)190. 

 
Nesse sentido, parece-nos adequado, iniciarmos a discussão sobre o momento 

histórico no qual se estabeleceu o “depois”, aquele em propusemos que os monastérios 

celtas tivessem preparado as comunidades em que se estabeleceram, funcionando como 

                                                 
189 “The onslaught of the fearsome Vikings upon the northern world lasted several centuries. These 
Norsemen (…) have been called merchants, explorers and pirates. They were all those things. Emerging 
from their fjords and harbors, they wandered the oceans in longships to form colonies in Russia, Ireland, 
Normandy, the Mediterranean, and even America. From the Arctic to Italy, they traded furs, gold and 
whatever else they could lay their hands on”. 
190 “The towers are tall, slender, stone structures, built near monasteries, and while one of their functions 
seems to have been to act as bell-towers to summon those working at a distance from the monasteries, the 
doorways set high up in their sides suggest that they also served a defensive purpose at times of attack”. 
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um espaço historicamente liminar, expondo, de forma mais sucinta possível, o fator 

externo que alterou a paisagem nas Ilhas da Britânia e da Irlanda: a chegada dos 

invasores vikings. Então, esse capítulo se inicia com uma breve introdução a respeito 

desse povo, segue por seu papel no fim da Heptarquia Britânica e no surgimento da 

Inglaterra e pela sua chegada na Irlanda. 

Em seguida, discutiremos o século XII irlandês e a reforma pela qual sua igreja 

passou naquela época, a partir do Sínodo de Kildare (1152) e sua divisão em 

arcebispados e bispados com representantes apontados exclusivamente por Roma. 

Então, deixaremos as ilhas em direção ao continente e veremos como o espaço de ação 

de Columbanus foi transformado pelo Império Carolíngio e sua nova cultura monástica. 

Por fim, procuraremos apontar o legado do cristianismo celta. 

 
4.1. Vikings 
 

No início da Era Viking, o comércio era um subproduto das atividades de 
pilhagem. Tesouros roubados eram levados para outros lugares para serem 
trocados por bens e matérias primas que fossem mais úteis para vida em casa, 
na fazenda. O comércio gradualmente se tornou mais importante para os vikings 
do que a pilhagem, provavelmente porque era mais confiável e mais lucrativo. 
Tesouros monásticos eram um recurso escasso, já que depois de serem 
roubados, levava anos para que os monges e as monjas o substituíssem. O 
comércio também era muito mais seguro, especialmente conforme a população 
geral se tornou melhor organizada e mais capaz de se defender (NATIONAL 
MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa)191. 

 
A Era Viking é o nome comumente dado ao período da história escandinava 

(atuais Noruega, Dinamarca e Suécia) compreendido entre as primeiras invasões 

(registradas na década de 790) até a conquista normanda da Inglaterra (1066). Sabe-se 

que os povos do Mar Báltico têm uma história anterior; contudo, não há fontes escritas e 

as pesquisas acerca desse período baseiam-se amplamente na arqueologia. 

Em termos geográficos, a Era Viking não se restringe às terras escandinavas e 

abrange também os territórios sob domínio norte-germânicos, a região de York, na 

Inglaterra, terras remanescentes do Reino da Nortúmbria e partes do Reino da Mércia e 

de East Anglia. Eles também fundaram colônias ao norte da Escócia, nas ilhas Shetland 

                                                 
191 “In the early part of the Viking Age, trading was often a by-product of raiding activities. Stolen 
treasure would have been taken elsewhere to be exchanged for goods and raw materials that were more 
useful for life back home on the farm. Trading gradually became more important to the Vikings than 
raiding, probably because it was more reliable and more profitable. Monastic treasure was a dwindling 
recourse since after it was stolen it took monks and nuns many years to replace it. Trading was also much 
safer, especially as the general population eventually became better organized and more able to defend 
themselves”. 
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e Orkney, no País de Gales, na Cornualha e na Irlanda. Chegaram também às Ilhas 

Faroé, à Islândia e à Groelândia (as últimas duas por eles descobertas). Além disso, 

parecem ter, inclusive, uma colônia de pouca duração na Terra Nova, na América, por 

volta do ano mil. 

No continente europeu, chegaram à Europa Oriental, especificamente às terras 

eslavas, ao redor do que é hoje a Ucrânia e a Rússia. Escandinavos trabalharam como 

mercenários no Império Bizantino a partir do século IX e há até mesmo evidências 

arqueológicas que apontam para contato com Bagdá (Cf. TOYNE, 1970). (MAPA 07: A 

Era Viking. LOGAN, 2006: 81). 

 

 
 

MAPA 07: A Era Viking (LOGAN, 2006: 81). 
 

De forma geral, divide-se a Era Viking, em dois períodos. A primeira era viking 

(ou primitiva) compreende os anos do início do século IX até o final do século X e é 

marcada pelas pilhagens e pelos assentamentos iniciais. A segunda era viking (ou 

tardia), que se inicia no século XI e vai até 1066, caracteriza-se por maiores atividades 

que refletem mudanças mais profundas na região, inclusive com a centralização do 

poder e o surgimento dos Estados Nacionais escandinavos (Cf EVANS, 2014a: 29). 

 
Falar sobre a Era Viking implica, antes de mais nada, em desconstruir a imagem 

dos terríveis pagãos sanguinários que permeia o imaginário da época e da 
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contemporaneidade. Imagem essa que aparece, com frequência quando se lê acerca do 

tema. Por exemplo, em A History of The Church in the Middle Ages (2006), F. Donald 

Logan reproduz algumas imagens descritas em crônicas posteriores – nas quais ele 

mesmo aponta que não se deve crer cegamente: “Os vikings mataram quem eles 

quiseram em uma carnificina de proporções épicas, parando apenas quando, pingando 

sangue e carregados de joias ensanguentadas, eles retornaram” (LOGAN, 2006: 83. 

Tradução nossa)192. 

O termo viking (que provavelmente deriva do nome ao redor da cidade de Oslo, 

na Noruega, Vik) de fato indica algo como piratas e, portanto, muito mais uma ocupação 

(que envolvia de fato a guerra e a pilhagem) do que, como muitos se imagina, uma 

etnia. Na verdade, havia vikings oriundos da Noruega, da Suécia e da Dinamarca. E 

nem todos se dedicavam à atividade bélica. Muitos eram mercadores e exploradores, 

como mostra Ruthefurd no trecho acima e, outros todos, colonizadores. 

Nesse sentido, o que a literatura especializada vem tentando mostrar nas últimas 

décadas é que a entrada desses homens e dessas mulheres no palco da história é mais 

complexa do que primeiro se acreditou. O papel dos vikings representou um conjunto 

de migrações que não eram novas em natureza, mas sim em forma. Além disso, esta 

literatura procura estabelecer os motivos que levaram a essas mudanças e concorda, 

geralmente, com quatro grandes chaves de leitura (Cf EVANS, 2014a).  

A primeira delas está ligada aos avanços tecnológicos da época; principalmente 

aqueles ligados às embarcações, ou dracar, do nórdico antigo, drakkar, navio-dragão. 

Suas pranchas externas eram fixadas com pregos e rebites de tal maneira que a 

extremidade inferior de uma prancha superior se sobrepusesse à borda superior de uma 

prancha inferior. Além disso, essas embarcações tinham sua quilha – a estrutura 

longitudinal ao longo da linha central, na parte inferior do casco, sobre a qual todo o 

resto do casco é construído – alta, o que implicava em dizer que eram capazes de 

navegar não apenas águas profundas, mas também águas mais rasas. [FIGURA 49] 

 

                                                 
192 “The Vikings killed whom they willed in a butchery of epic proportions, stopping only when, dripping 
with blood and laden with bloodied jewels, they returned”. 



161 

 
 

FIGURA 49: O Navio Gokstad, Noruega, c. 900. In: EVANS, 2014a: 06. 
“Escavado no fiorde de Oslo em 1881, é um belo exemplar viking de meados do século IX que foi usado 
como barco funerário para um chefe viking uns 50 anos após sua construção. Tem cerca de 23 metros de 

comprimento, construído quase inteiramente de carvalho, com mastro, coberta e 16 pares de remos de 
pinho” (LOYN, 1997: 169). 

 
A segunda das chaves explicativas liga-se à instabilidade social vivenciada na 

região. Segundo Evans (2014) há poucos documentos que sustentam essa hipótese. 

Contudo, os que existem falam de lutas locais e são corroborados por achados 

arqueológicos. A terceira delas fala de um crescimento populacional que a região teria 

experimentado à época e que teria gerado pressão sobre os recursos materiais e sobre o 

próprio espaço geográficos. Essa parece ser a explicação preferida por Dudo de São 

Quentin193, autor de Gesta Normannorum: 

 
Para essas nações, amplamente inflamadas pela impureza lasciva (...) concebe 
(...) dessa forma, incontáveis proles infectas através da mistura da união em uma 
união ilegal. Essa prole, que seria supérflua, continuava a viver nas terras 
inadequadas que eles habitavam (...) depois que eles chegavam à maturidade 
(...) eram mandados por sorteio (...) aos reinos de nações estrangeiras para obter 
por eles mesmos em batalha reinos em que pudessem viver em duradoura paz 
(ST. QUENTIN in THE ORB, 2014. Tradução nossa)194. 

 

                                                 
193 Pouco se sabe a respeito da figura de Dudo (ou Dudon) de Saint-Quentin além do fato que foi um 
historiador romano, nascido c. 965. Sabemos que ele passou alguns anos na corte da Normandia e que foi 
durante essa estadia que ele escreveu sua Gesta Normannorum (História dos Normandos). Além disso, 
parece certo que ele tenha morrido antes de 1043 (THE ORB, 2014). 
194 “For these nations, greatly inflamed by lascivious unchastity, (...) in this way (...) beget (...) countless 
filthy offspring through mingling in a union of unlawful sexual union. These offspring, who would have 
been superfluous had they continued to dwell in the inadequate land which they inhabited …after they 
had come to maturity…are driven out by lot …into the realms of foreign nations to obtain for themselves 
in battle realms wherein they might be able to live in never-ending peace”. 
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Por fim, a quarta e última chave de leitura dos motivos que teriam levado os 

vikings a iniciar sua expansão seria a disponibilidade de riquezas (para butim). Essa 

disponibilidade seria explicada por conta do reaquecimento da economia europeia no 

século VIII, pós reestruturação do antigo mundo romano que entrara em colapso. 

A leitura da passagem da obra de Dudo de São Quentin e a última das chaves 

interpretativas da expansão viking nos leva de volta à necessidade de repensar esses 

povos, fugindo da imagem a eles comumente associadas. O que se vê é que os vikings, 

como mencionado anteriormente, não se relacionavam com todos os povos, o tempo 

todo, através da pilhagem; embora essa tenha sido uma atividade importante, tomando 

gado, pessoas (para serem vendidas como escravas e para resgate) e objetos. Eles 

também se estabeleciam em alguns lugares, e interagiam, portanto, não apenas pela 

conquista, mas também pelas relações entre assentamento. 

Além disso, há questões de antagonismos religiosos. Os vikings, de fato, eram 

originalmente pagãos. Politeístas, sua mitologia é complexa e composta não apenas de 

histórias que explicam coisas do cotidiano, mas também grandes eventos criadores. 

Veneravam, entre outros, deuses como Odin, Thor e Loki. Não se trata de uma religião 

de luta do bem contra o mal, mas sim de luta da ordem contra o caos. Outro 

sustentáculo importante de sua religião era o culto aos ancestrais e a reverência à morte, 

valorizada e festejada ao redor de ritos que envolviam a queima do corpo do morto com 

seus pertences e o enterramento das cinzas em potes de cerâmica (Cf TOYNE, 1970: 

245). Esta não era, porém, a única forma de enterramento conhecido. Há registros de 

câmaras construídas, onde o morto era colocado junto com seus pertences, animais e até 

mesmo escravos (vivos) e, no caso de mortos homens, sua mulher favorita. Grandes 

homens de prestígio tinham seus barcos como túmulos. 

Entretanto, quando do contato com os povos das ilhas britânicas, a ideia do 

antagonismo religioso parece exagerada, no sentido de que muitos escandinavos se 

converteram ao cristianismo em pouco tempo (ver SAWYER, 1997); inclusive “em fins 

do século X, a própria Escandinávia começou a ser atraída para a rede da Cristandade” 

(LOYN, 1997:358).  Isso não significa que não tenham havido conflitos – como 

veremos quando falarmos, por exemplo, do Saque de Lindisfarne (793), a destruição da 

Ilha de Skye (795) e o assassinato de monges do monastério de Iona (806). Por outro 

lado, áreas de assentamento, no mundo celta, no geral, mostram uma transição em 

direção a uma cultura material escandinava ou, pelo menos, que tenha traços tanto celtas 

quanto escandinavos ou, ainda, uma terceira forma, híbrida. 
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4.2. Vikings e surgimento da Inglaterra 
 

Os vikings que cruzaram a Inglaterra no século IX eram, em sua maioria, 
dinamarqueses. Eles entraram o centro comercial cercado de Londres e 
queimaram-no. Não fosse pelas heroicas batalhas (...) eles teriam tomado conta 
de toda a ilha; mesmo depois (...), eles ainda controlavam a maior parte do 
território inglês ao norte do rio Tamisa. A área em que eles se estabeleceram 
tornou-se conhecida como Danelaw195. Aqui a população inglesa tinha de viver 
segundo os costumes dinamarqueses. Não que isso tenha sido tão ruim. Os 
dinamarqueses eram um povo nórdico, sua língua próxima do Anglo-Saxão. 
Inclusive, eles se tornaram cristãos. E enquanto no sul saxão os camponeses 
mais pobres gradualmente se tornavam servos, os dinamarqueses, campeões da 
liberdade, levavam uma vida mais aberta, onde os camponeses eram 
independentes, não pertencendo a homem algum (RUTHERFURD, 1997: 167 e 
168. Tradução nossa)196. 

 
Quando os povos germânicos (anglos, saxões e jutas) invadiram a Britânia, 

impeliram os nativos britânicos (celtas) para as regiões do que é hoje o País de Gales e a 

Península da Cornualha. Como vimos anteriormente (Capítulo II. Patricius, Columba 

e Columbanus), esses povos encontraram-se com britânicos romanizados (e, portanto, 

em muitos casos, cristianizados). Sua chegada significou profundas mudanças nas 

estruturas étnicas (muitos dos britânicos foram escravizados), sociais (alteram-se as 

forças de poder), econômicas (novos centros comerciais) e religiosas (o paganismo 

voltou a ser a religião do poder). 

Além disso, a vinda de anglos-saxões para a Britânia significou também 

mudanças na organização política. Então, se durante o período celta os britânicos 

estavam organizados em grupos sem um grande centro de poder claro e se durante o 

período romano esse poder emanara da estrutura de província que o Império lhe 

impusera, desde o século VI era a heptarquia britânica (os sete reinos) que se estabelecia 

como unidade de poder político: Sussex, Wessex, Essex, Mercia, East Anglia, Kent e 

Nortúmbria. Além desses reinos, mantiveram-se Gales197 e a Cornualha198 como 

espaços celtas (britânicos). 

                                                 
195195 Danelagh, no inglês antigo ou Danelov, em dinamarquês. 
196 “The Vikings who swept across England in the ninth century were mostly Danish. They entered the 
walled trading centre London and burnt it. But for the heroic battles (…), they would have taken over the 
whole island; even after (…), they still controlled most of the English territory north of the Thames. The 
area where they settled came to be known as the Danelaw. Here, the English population had to live by 
Danish custom. Yet this was not so bad. The Danes were Nordic folk, their language like Anglo-Saxon. 
They even became Christians. And while in the Saxon south the poorer peasants gradually became serfs, 
the freebooting Danes led a more open life where peasants were independent, belonging to no man” 
197 O País de Gales passou, nos séculos seguintes, por um processo de unificação, com o crescimento do 
reino de Gwynedd como o maior centro de poder (força unificadora, tanto por casamento quanto por 
ações bélicas). Contudo, sua hegemonia só se efetivou a partir do século IX, quando das invasões vikings 
na região. De forma geral, para se protegerem dos escandinavos, os galeses, como um todo, se uniram. 
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No século VIII, a historiografia nos mostra o surgimento da ideia de englishness 

(inglesidade). Esse sentido da identidade tem ligação com um processo pelo qual a 

heptarquia passava de unificação. Já nessa época, três dos sete reinos haviam 

desaparecido, e restavam apenas a Nortúmbria, a Mercia, East Anglia e Wessex [MAPA 

08]. Pressupor se esses quatro reinos teriam eventualmente se unido, não fossem fatores 

externos que contribuíram para esse processo é uma atividade de História Subjuntiva 

cujos frutos são pouco palpáveis199. 

 

 
 

MAPA 08: Os reinos anglo-saxões ao redor de 800 d.C. (EVANS, 2014c). 
 

                                                                                                                                               
Além disso, uniram-se aos anglo-saxões também, reconhecendo, em certa medida, sua supremacia. 
Entretanto, até o fim do século XI (com a chegada dos normandos e a vitória de Guilherme, o 
Conquistador, em 1066), não houve, efetivamente, nenhuma tentativa de domínio efetivo da região por 
parte dos ingleses (Cf GREGORY, 1993). 
198 Mais uma região do que um reino em si, era governada por homens poderosos com poucos 
documentos esquemáticos e mais menções esporádicas nas fontes que sobreviveram do período. Parece 
terem se aliado aos vikings contra os reis de Wessex. Contudo, foram derrotados e incorporados por esse 
reino, provavelmente ao redor do século X / XI (Cf. CHARLES-EDWARD, 2010: 38-39). 
199 Thomas Charles-Edward apresenta uma excelente análise do contexto sócio-econômico-cultural da 
atual Inglaterra em seu livro After Rome (2010). Para essa passagem, ver, especialmente, em seu Capítulo 
1 ‘Nations and kingdoms: a view from above’; ‘The long eight century: 685 – 825’ (pp. 45-60). 
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De fato, o que vemos é que esses povos terminaram por se unir, a partir de um 

processo complicado, lento e pouco homogêneo. E sabemos também que o que os levou 

às alianças que culminaram com a unificação foi a luta, desde o século IX, contra novos 

invasores, os vikings, que atacavam o litoral inglês. No início eram simples ataques, mas 

a partir da segunda metade do século IX procuraram se estabelecer e acabaram 

conquistando mais da metade da Inglaterra (inclusive Londres). Os reis de Wessex 

conseguiram expulsá-los e terminaram por unificar politicamente o território inglês. 

Foi Athelstan o primeiro que se tornou rei dos ingleses, entre 924 e 939, 

estabelecendo um reino cujas fronteiras são muito próximas das fronteiras 

contemporâneas [FIGURA 50]. Seu título não era novo. Contudo, foi o primeiro a usá-

lo de forma efetiva; ele “foi o primeiro rei incontestado de toda a Inglaterra; os reis 

galeses e os reis escoceses também lhe renderam homenagem” (HILLIAM 1998: 17. 

Tradução nossa)200. Ou seja, não se tratava de uma referência à hierarquia que já antes 

se estabelecera entre reis dentro de uma lógica de múltiplos reinos (semelhante ao High 

King, na Irlanda). 

 
[Athelstan] conseguiu casamentos vantajosos para suas irmãs: um deles ao 
Imperador do Sacro-Império Romano-Germânico Otto, o Grande; outro, a Hugo 
Capeto de França; e outro, ao Rei Carlos dos Francos Ocidentais. Ele foi um 
grande rei, provendo hospitalidade a outros reis, aprovando leis humanitárias, 
introduzindo a cunhagem nacional e administrando o reino unificado com 
habilidade (HILLIAM, 1998: 17. Tradução nossa)201. 

 

                                                 
200 “[Athelstan] was the first undisputed king of all England; the Welsh and Scottish kings also paid him 
homage”. 
201 “[Athelstan] arranged politically advantageous marriages for his sisters: one of them to the Holy 
Roman Emperor Otto the Great; another to Hugh Capet of France; and another to King Charles of the 
West Franks. He was a great king, giving hospitality to other kings, passing humane laws, introducing a 
national coinage, and administering the unified country with skill”. 
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FIGURA 50: Rei Athelstan e S. Cutheberto. Athelstan doa trabalhos de Bede para S. Cutheberto. 
(PARKER, 2006: 5). 

 
Nos quatro séculos desde a missão de Santo Agostinho na [ilha da] Britânia, 
ainda que a Escócia e o País de Gales, celtas, permanecessem separados, os 
inúmeros reinos Anglo-Saxões existentes haviam começado lentamente a se 
amalgamar em uma entidade chamada Inglaterra. Então, (...) a Inglaterra quase 
fora destruída. A investida dos temidos vikings sobre o norte do mundo durou 
diversos séculos” (RUTHERFURD, 1997: 167. Tradução nossa)202. 

 
No fim do século X, os vikings tentam conquistar novamente a Inglaterra. Em 

1016, o príncipe dinamarquês Canuto, o Grande, derrotou o jovem rei anglo-saxão 

Edmundo Costas de Ferro. Canuto, que reinou entre 1016 e 1035, tomou como segunda 

esposa a madrasta de Edmundo, (Emma da Normandia) [FIGURA 51] no mesmo ano, e 

foi proclamado rei da Inglaterra por uma assembleia de notáveis anglo-saxões (Witan). 

“Ainda que tenha sido indiscutivelmente um ‘invasor estrangeiro’, ele trouxe paz e 

estabilidade para o reino e o governou sabiamente e bem” (HILLIAM, 1998: 21)203. 

 

                                                 
202 “In the four centuries since St Augustine’s mission to Britain, though Celtic Scotland and Wales 
remained apart, the numerous Anglo-Saxon kingdoms had slowly begun to coalesce into the entity called 
England. But then, (…) England had nearly been destroyed. The onslaught of the fearsome Vikings upon 
the northern world lasted several centuries”. 
203 “Although arguably he was ‘a foreign invader’, he brought peace and stability to the country and ruled 
wisely and well”. 
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FIGURA 51: Canuto e Emma. Canuto e Emma colocando uma cruz dourada no altar de sua nova catedral 

em Winchester (PARKER, 2006: 7). 
 

Canuto dividiu o reino entre seus companheiros, mas sem tomar dos saxões o 

que lhes pertencia. Confiou a ingleses numerosos postos administrativos e militares. 

Herdou também o trono da Dinamarca e quando conquistou a Noruega, sonhou em criar 

um Império Nórdico, o que não conseguiu já que a independência dos escandinavos 

veio logo depois de sua morte. 

Seu primeiro sucessor foi Harold I, seu filho com a primeira esposa, Elfgiu de 

Northampton. “O seu foi um reino curto [1035 – 1040] e brutal. (...) Não foi uma grande 

perda para o reino quando ele morreu, com cerca de vinte e quatro anos. Ele foi 

sucedido por seu meio-irmão, Hardecanuto” (HILLIAM, 1998: 22. Tradução nossa)204. 

Este filho de Canuto e Emma, por sua vez, governou entre 1040 e 1042 e, “na verdade, 

ele era completamente odiado. Ele morreu de uma síncope enquanto bebia em uma festa 

de casamento” (HILLIAM, 1998: 23. Tradução nossa)205 [FIGURA 52]. 

 

                                                 
204 “His was a short and brutal reign. (...) It was no great loss to the country when he died, aged about 
twenty-four. He was succeeded by his half-brother, Hardecanute”. 
205 “In fact, he was thoroughly hated. He died from a fit while drinking at a wedding feast”. 
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FIGURA 52: Moedas do reinado de Haroldo I e Hardecanuto (PARKER, 2006: 8). 
 

O último rei saxão foi Eduardo, o Confessor, filho de Emma e de seu primeiro 

marido, que foi trazido de volta da Normandia e convidado a se tornar rei. “Talvez 

considerado ligeiramente excêntrico por alguns, Eduardo, o Confessor deixou uma 

marca indelével na História da Inglaterra e foi visto como o Santo Padroeiro da 

Inglaterra por muitos séculos” (HILLIAM, 1998: 23)206. 

Eduardo morreu sem deixar descendentes, tendo apontado Guilherme, Duque da 

Normandia como seu sucessor. O cunhado, também chamado Haroldo, contudo, corou-

se rei quando de sua morte em 1066. Guilherme por sua vez, invadiu a Inglaterra e 

derrotou Haroldo, na batalha de Hastings, adotando o cognome de O Conquistador e 

colocando fim à Dinastia Saxã na Inglaterra. 

 

 
 

FIGURA 53: Eduardo, o Confessor em um banquete (PARKER, 2006: 8) 
 

Além da casa governante, a religião também se alterou, na medida em que, 

desde o século VII e o Sínodo de Whitby os monastérios celtas perdiam sua 

                                                 
206 “Perhaps considered slightly eccentric by some, Edward the Confessor has left an indelible mark on 
English history and was regarded as the Patron Saint of England for many centuries”. 
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importância. Essa perda pode ser verificada, inclusive, se olharmos para uma de suas 

comunidades mais significativas, Iona, no fim do século VII e início do século VIII. Em 

688 Adomnán, então abade de Iona, “foi persuadido a mudar para a Páscoa Romana, 

embora ele não tenha conseguido assegurar a concordância dos monges de Iona” 

(CHARLES-EDWARDS, 2010: 289. Tradução nossa)207. Contudo, essa discordância 

durou apenas mais alguns anos e em 716, também os monges de Iona adotaram a 

Páscoa Romana e, dois anos depois, adotaram também sua tonsura. Por mais simbólicas 

que essas mudanças possam parecer, elas, na verdade, apontam para um deslocamento 

mais profundo, no sentido da história. O período de transição da antiguidade pagã para a 

medievalidade cristã chegara ao fim e as adaptações do “durante” já não se mostravam 

mais necessárias. 

Outro aspecto importante a ser salientado foi o quanto as comunidades 

monásticas permaneceram expostas ao saque durante os primeiros anos das invasões 

vikings. Os Anais do Ulster trazem, por exemplo, 793 como o ano em que Lindisfarne 

foi saqueada por pagãos. Mas esse não foi o único espaço originalmente fundado por 

monges celtas a sofrer ataques. O mesmo documento aponta para 795 como o ano em 

que Skye (ao norte da Escócia) foi tomado e destruído e 806 como o ano em que 

sessenta e oito membros da comunidade de Iona foram mortos por vikings. 

Contudo, essa relação de saque entre os vikings e os monastérios parece ter 

enfraquecido com o tempo e até mesmo desaparecido. Quando Canuto subiu ao trono, 

boa parte de seus súditos escandinavos já tinham sido cristianizados. Inclusive, “ele era 

um firme crente do Cristianismo e fez uma peregrinação à Roma” (HILLIAM 1998: 22. 

Tradução nossa)”208. 

 
A história de ‘Canuto e as ondas’, na qual diz-se que ele mostrou a seus 
cortesãos bajuladores que mesmo ele não podia controlar as marés é 
provavelmente a única coisa que muitas pessoas se lembram sobre ele. Em 
Winchester, consta-se como, depois desse episódio com as ondas, ele cavalgou 
seu cavalo pela nave da antiga catedral saxônica e colocou sua coroa dourada no 
altar, em sinal de que apenas Deus era poderoso o suficiente para governar os 
elementos (HILLIAM, 1998: 22. Tradução nossa)209; 

 
                                                 
207 “[Adomnán] is persuaded to change to the Roman Easter, although he is unable to secure the 
agreement of the monks on Iona”. 
208 “He was a strong believer in Christianity and made a pilgrimage to Rome”. 
209 “The story of ‘Canute and the waves’, in which he is reputed to have shown his flattering courtiers that 
even he could not control the tides, is probably the only thing that many people remember about him. In 
Winchester it is told how, after this episode with the waves, he rode his horse up the aisle of the old 
Saxon cathedral and placed his Golden crown on the high alter, in token that only God was powerful 
enough to rule the elements”. 
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4.3. Vikings na Irlanda210 
 

As primeiras incursões vikings na Irlanda aconteceram em 795, quando atacaram 

a Ilha Lambay, próxima de Dublin. Inicialmente, os invasores chegaram com pequenas 

frotas e atacaram assentamentos costeiros, levando consigo o butim de sua pilhagem. 

Contudo, em 837, duas grandes frotas chegaram aos estuários dos rios Boyne e Liffey 

(que corta a cidade de Dublin ao meio) e lá fundaram suas primeiras bases permanentes. 

De lá, muitos vikings realizaram outras incursões para o interior da Irlanda e há 

evidências de que, ao redor do ano 841 já tenham estabelecido assentamentos 

fortificados. 

“Não é como saqueadores que esses vikings dinamarqueses são mais lembrados 

na Irlanda hoje, mas como comerciantes que deram à ilha cidades no sentido moderno, 

particularmente Dublin (Dubh Linn – Lago Negro) que eles fundaram em 841” 

(hEIÍHIR, 2003: 20 e 21. Tradução nossa)211. Isso não significa que eles não tenham 

sido saqueadores. De fato, como veremos mais adiante, muitos dos monastérios da ilha 

foram pilhados pelos vikings. O que isso significa é que eles não tenham sido apenas 

piratas. Enquanto comerciantes e fundadores de cidade, tiveram seu papel na história da 

Irlanda e não podemos ignorar, por exemplo, as implicações políticas dessa afirmação – 

inclusive quando se discutem alianças (Cf EVANS, 2014: 35). 

Além de fundar cidades na Irlanda [MAPA 09], os vikings “também 

introduziram a cunhagem de moedas, melhores técnicas de construção de embarcações e 

novos estilos de arte e sua presença forçou os irlandeses a se unirem – em 1014, travou-

se uma grande batalha entre os Dinamarqueses e os Irlandeses, sob o Rei Brian Ború de 

Munster, em Contarf, hoje um subúrbio de Dublin” (hEIÍHIR, 2003: 21. Tradução 

nossa)212. 

 

                                                 
210 Para maiores detalhes acerca da presença viking na Irlanda, ver Ó CRÓINÍN, 1995; especialmente 
Capítulo 9. “The Viking Age” (pp. 233 – 271). 
211 “It is not as plunderers that these Danish Vikings are best remembered in Ireland now but as traders 
who gave the island towns in the modern sense, particularly Dublin (Dubh Linn – Black Pool) which they 
founded in 841”. 
De fato, Ó hEiíhir não é o único autor que entende que “os mercadores escandinavos continuaram 
afetando todo o processo de urbanização europeia” (LOYN, 1997: 358). Aliás, essa parece ser uma das 
maiores contribuições desses navegadores para a História Medieval. 
212 “[They] also introduced coinage, better ship-building techniques and new styles in art, and their 
presence forced the Irish to unite – in 1014 a great battle was fought between the Danes and the Irish, 
under King Brian Ború of Munster, at Clontarf, now a suburb of Dublin”. 
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MAPA 09: Assentamentos vikings na Irlanda (EVANS, 2014b: 17) 
 

Brian Ború é uma daquelas figuras legendárias da história e o esforço de 

desconstrução de sua figura quase que mitológica em busca de seus contornos mais 

reais deve passar pela compreensão de que enquanto diferentes regiões da Irlanda 

lidavam, no século X, com as incursões e os novos assentamentos vikings, também os 

diversos reis locais estabeleciam entre si alianças complexas que lhes garantiam maior 

poder regional, mas também possibilitavam o fortalecimento de campanhas específicas 

para High King, em Tara. Em outras palavras, o que se quer dizer é que, ao mesmo 

tempo em que os vikings atacavam a Irlanda, a nobreza irlandesa se atacava entre si 

enquanto passava pelo processo de centralização do poder. 

 
Brian Ború foi uma das grandes figuras lendárias da Irlanda. Ele foi visto, por 
muito tempo, como um ‘herói nacional’ cujo suposto objetivo era expulsar os 
vikings da Irlanda, um objetivo que ele quase conseguiu na Batalha de Clontarf. 
As lendas tendem a diminuir o fato de que ele perdeu sua vida nessa batalha. 
Hoje em dia, Brian Ború é visto mais como um político talentoso, ambicioso e 
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impiedoso que guerreou contra os vikings, entre outros, mas cujo verdadeiro 
objetivo era tornar-se High King” (RICHTER, 2005: 112. Tradução nossa)213. 

 
É interessante notar a relação de Brian Ború com o monastério Armagh (fundada 

por Patricius), que já no século IX estabelecera certa primazia na Irlanda. Segundo os 

Anais do Ulster, “Brian, acompanhado da realeza da Irlanda, trouxe um exército até Ard 

Macha [Armagh], e deixou vinte onças de ouro no altar de Patricius. Ele voltou, levando 

os juramentos dos homens da Irlanda” (EVANS, 2014b: 16. Tradução nossa)214. O 

corpo de Brian Ború – bem como de seu filho e seu neto que também foram mortos na 

Batalha de Clontarf – foi levado de volta a Armagh, pelo próprio abade e lá enterrado. 

Nesse sentido, não apenas Clontarf não marcou o fim da presença viking na 

Irlanda. A era viking, como vimos, terminou apenas em 1066 com a chegada dos 

Normandos à Inglaterra. Em 1169, eles cruzaram o canal e chegaram a Wexford na 

Irlanda, dando início a um novo capítulo na história da ilha (ver 4.4. A reforma da 

igreja irlandesa). 

Dublin, desde sua fundação (841), até 1170, permaneceu nas mãos dos 

escandinavos. De fato, até hoje, encontramos na cidade, memórias de seu passado 

viking, por exemplo, em museus como o Dublinia que permite ao visitante não apenas 

observar o resultado de diversas escavações feitas na cidade, mas também vivenciar o 

cotidiano medieval de Dublin, a partir de reconstruções. Além disso, diversos 

monumentos importantes para a cidade, como o Castelo de Dublin, foram originalmente 

construídos por vikings e depois ampliados e modificados por Normandos e Ingleses. 

Também a produção material irlandesa foi influenciada pelos vikings. Se 

incialmente os monastérios irlandeses foram alvo dos saques vikings [FIGURA 54], 

com o passar do tempo e com o surgimento dos assentamentos de origem escandinava, 

o contato parece ter se tornado de troca e não de saque e objeto de butim. De fato, 

constata-se a partir de artefatos religiosos (tanto suas localizações nos dias de hoje 

quanto sua própria produção e a evolução das artes) as formas como os contatos entre 

monastérios e invasores se alteraram e terminaram por influenciar-se mutuamente. 

 

                                                 
213 “Brian Ború is one of the great legendary figures of Ireland. He was long regarded as a ‘national’ hero 
whose supposed objective was to drive the Vikings out of Ireland, an objective he came close to realising 
in the Battle of Clontarf. The legends tend to play down the fact that he lost his life in this battle. 
Nowadays Brian Ború is seen more as talented, ambitious and ruthless politician who battled against the 
Vikings among others but whose real aim was to become high-king”. 
214 “Brian, accompanied by the royalty of Ireland, brought an army to Ard Macha, and left twenty ounces 
of gold on Patrick's altar. He went back, bringing the pledges of the men of Ireland”. 
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FIGURA 54: Os saques vikings aos monastérios irlandeses. Anais do Ulster (EVANS, 2014b: 25). 
 

Artefatos de metal do período mostram habilidade e maestria sem paralelos. A 
ornamentação no metal, na pedra e nos manuscritos iluminados mostra ligações 
próximas em estilo e simbolismo. Contatos com a Escócia Picta, a Inglaterra 
Anglo-Saxã, a Europa Germânica e a região Mediterrânea expuseram os artistas 
irlandeses a novas técnicas metalúrgicas e estilos de arte. Os artistas irlandeses 
misturaram esses estilos com ornamentos nativos do período celta tardio para 
produzir um novo estilo distinto. As maiores conquistas artísticas no novo estilo 
datam de entre o final do século VII e o início do século IX, um período 
frequentemente descrito como a Era de Ouro da Arte Irlandesa (NATIONAL 
MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa)215. 

 
A Igreja era um dos maiores patronos da arte que também contava com o apoio 

de importantes famílias políticas. Portanto, é lógico que boa parte da metalurgia 

remanescente do período tenha sido confeccionada a serviço da Igreja. Assim, cálices, 

relicários (FIGURA 55) e outros objetos tipicamente cristãos como sinos e cruzes 

(FIGURA 56) sobrevivem, feitos usando métodos de construção e ornamentação que 

eram distintivamente irlandeses (Cf Ó CRÓINÍN, 1995. Ver especialmente, Capítulo 9, 

‘The Viking Age’ [pp. 233-271]. 

 

                                                 
215 “Metal artefacts of the period show unparalleled skill and artistry. Ornamentation on metal, on stone 
and on illuminated manuscripts shows close links in style and symbolism. Contacts with Pictish Scoltand, 
Anglo-Saxon England, Germanic Europe and the Mediterranean region exposed Irish craftsmen to new 
metalworking techniques and art styles. Irish craftsmen blended these styles with native late Celtic 
ornaments to produce a distinctive new style. The greatest artistic achievements of the new style date to 
between the late 7th and the early 9th centuries, a period often described as the Golden Age of early Irish 
Art”. 
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FIGURA 55: Relicário em forma de cinto. Moylogh, Co. Sligo, Século VIII. 
 

 
 

FIGURA 56: A Cruz do lago Tully. Tully. Co. Roscommon. Séculos VIII – IX. 
 

O influxo de prata à economia irlandesa no século IX foi resultado das novas 
rotas de comércio estabelecidas pelos vikings. Broches feitos exclusivamente de 
prata atestam a quantidade de metal em circulação. Foi no século XI, contudo, 
que a influência Escandinava se tornou mais aparente nos artefatos produzidos 
na Irlanda. Como seus predecessores nos séculos XVIII e IX, artistas irlandeses 
adaptaram estilos artísticos estrangeiros e os reproduziram de maneira distinta. 
Um estilo escandinavo conhecido como Ringerike empregava cabeças de 
animais com bigodes e cristas entrelaçadas junto com cobras com corpos como 
os de uma fida arranjando em padrões que lembram o número 8. Isso pode ser 
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visto nas laterais do Báculo de Clonmacnoice (NATIONAL MUSEUM OF 
IRELAND. Tradução nossa)216. 

 
Mais tarde o estilo das Urnas Escandinavas tornou-se popular. Ele se caracteriza 

por animais trançados um pouco menos próximo um do outro e pode ser visto na 

decoração na Cruz de Cong (FIGURA 57) e no Relicário do Sino de Saint Patrick 

(FIGURA 58). 

 

  
 
FIGURA 57: A Cruz de Cong. “A Cruz de Cong é um dos maiores tesouros dessa era. Ela era feita para 

guardar uma porção da Verdadeira Cruz, adquirida em 1122 por Toirrdelbach Ua Conchobair, High King 
da Irlanda. Uma inscrição registra os nomes de Ua Conchobair, dois clérigos de alta patente e do artista 
que a fez. A cruz é feita de carvalho coberto com folhas lisas de bronze. Painéis decorados com animais 

entrelaçados sobrepõe-se a essas folhas lisas. A relíquia, que hoje está desaparecida, podia ser vista 
através da pedra de cristal no centro dos braços da cruz. Um báculo podia ser inserido na base para 

permitir que a cruz fosse carregada em procissão. A forma dos braços da cruz lembra aquela da Cruz do 
Tully Lough, feita quase quatro séculos antes, mas a decoração é no estilo tardio das Urnas Escandinavas. 

As aplicações de vidro e esmalte são características da metalurgia Irlandesa Romanesca” (NATIONAL 
MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa)217. 

                                                 
216 “The influx of silver into the Irish economy in the 9th century was the result of new trade routes 
established by the Vikings. Brooches made purely out of silver speak of the amount of the metal in 
circulation. It was in the 11th century, however, that Scandinavian influence became most apparent on 
Irish-made artifacts. Like their predecessors in the 8th and 9th centuries, Irish craftsmen adapted foreign art 
styles and reproduced them in a distinctive way. A Scandivavian style known as Ringerike employed 
animal heads with interlaced moustaches and manes, together with snakes with ribbon-like bodies 
arranged in figure-of-eight patterns. This is seen on the crook of the Clonmacnoice Crozier”. 
217 “The Cross of Cong is one of the greatest treasures of the era. It was made to enshrine a portion of the 
True Cross acquired in AD 1122 by Toirrdelbach Ua Conchobair, High King of Ireland. An inscription 
record the names of Ua Conchobair, two high-ranking clerics and the craftsmen who made it. The cross is 
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FIGURA 58: Sino e relicário de Patricius. Armagh. Co. Armagh, entre os séculos VI e VIII e 1100. 
 
4.4. A Reforma da Igreja Irlandesa 

 

Também na Irlanda o século XII trouxe mudanças importantes que significaram 

o fim dessa experiência celta. Em 1152, o Sínodo de Kildare dividiu a ilha em 4 

arcebispados e 36 bispados, cujos representantes eram apontados exclusivamente por 

Roma. Entre 1169 e 1172, veio a conquista anglo-normanda que colocou sob o domínio 

Plantageneta não apenas a política e a economia da ilha, mas também a religião – em 

sua teoria e prática. Desta forma, a “Igreja Irlandesa”, encontrou-se, a partir de então, 

inserida “de um modo ainda mais direto, na corrente principal da cristandade Ocidental” 

(LOYN, 1997: 202). 

                                                                                                                                               
made of oak covered with plain sheets of bronze. Panels decorated with animal interlace overlay these 
plain sheets. The relic, now missing, would have been visible behind the rock Crystal at the centre of the 
cross-arms. A staff could be inserted at the base to enable the cross to be carried in procession. The shape 
of the cross-arms recalls the Tully Lough Cross, made almost four centuries earlier, but the decoration is 
in the late Scandinavian Urnes style. The glass and enamel studs are characteristics of Irish Romanesque 
metalwork”. 
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Uma grande reforma na Igreja Irlandesa dessa época deslocou o poder dos 
monastérios para os bispos que controlavam dioceses. Apareceram rivalidades 
conforme grupos que competiam entre si reclamavam esses novos centros de 
poder. A produção de tesouros religiosos ornamentados inscritos com os nomes 
de figuras políticas chave pode ser vista como reflexo dessas lutas de poder 
(NATIONAL MUSEUM OF IRELAND. Tradução nossa)218. 

 
Os grandes abades da Idade Média Celta eram, em verdade, figuras maiores do 

que a vida. Nesse sentido, derivavam daquele modelo estabelecido por Patricius e 

copiado por Columba e Columbanus em suas ações e justificativas. A eles cabia - como 

outrora coubera aos três - não apenas organizar o dia a dia religioso da comunidade e 

alimentar sua fé (inclusive através de grandes gestos teatrais como os milagres), mas 

também provê-los, em corpo e mente. Nesse sentido, especialmente na Irlanda, foi sua 

posição dentro da organização social que guiou, de certa forma, o próprio 

desenvolvimento da religião. 

 
No final do século VIII e durante o século IX, seu envolvimento na política era 
tal que abades entraram em guerra, enquanto suas ligações com famílias 
aristocráticas eram tão estreitas que reis, por vezes, exerciam funções tanto 
clericais quanto seculares. Isso ocorreu de forma sumamente notória no caso 
dos reis de Munster. (...) Em contrapartida, alguns bispos esforçaram-se por 
afirmar sua superioridade sobre outros e a igreja de Armagh notabilizou-se 
pelas tentativas de estabelecer a hegemonia (à maneira de um suserano) sobre 
toda a igreja irlandesa (LOYN, 1997: 201). 

 
As pretensões de Armagh sustentaram-se apenas a médio prazo. Originalmente, 

dividiu com a igreja de Kildare sua hegemonia e apenas durante o século VIII, 

configurou-se como instância máxima na jurisdição apelatória, à moda de Roma, na 

Itália. A partir daí, embora tenha mantido sempre uma posição de destaque – até por 

conta de sua fundação associada a Patricius – passou a enfrentar competição vinda, 

principalmente de ondas reformadoras, que defendiam práticas mais ascéticas. Essa 

linha reformadora, ascética e eremítica, dividiu com Armagh e seu desejo pela 

hierarquia a organização da igreja irlandesa o plano da história até o século XI. 

Nessa época, certo ímpeto renovador tomou conta do continente e, num 

movimento contrário ao que se vira nos séculos VI, VII e VIII, chegou à Irlanda. 

Contudo, foi apenas no século XII, que a organização religiosa da ilha se alterou 

radicalmente. “Todos os historiadores levariam a sério o ponto de vista de que o 

                                                 
218 “A major reform of the Irish church at this time shifted power from the monasteries to bishops who 
controlled dioceses. Rivalries ensued as competing groups attempted to lay claim to these new centres of 
power. The production of ornate church treasures inscribed with the name of key political figures can be 
seen as a reflex of these power struggles”. 
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Concílio de Cashel, em 1101, o primeiro dos concílios reformadores que trouxe grandes 

mudanças à lei canônica e à estrutura eclesiástica da igreja irlandesa, marcou o início 

formal do aggiornamento do século XII” (WATT, 1998: 01. Tradução nossa)219. 

Esses concílios, muitas vezes chamados de sínodos (inclusive na documentação 

os termos são intercambiáveis), tiveram seu ápice em 1152, quando se realizou, em 

Kells um sínodo que dividiu a Irlanda em 4 arcebispados e 36 bispados. A Irlanda 

colocava-se, desta forma, irrevogavelmente do lado de Roma e das práticas ocidentais. 

Assim, construíram-se catedrais de forte influência normanda e fundaram-se novas 

comunidades religiosas, desta vez sobretudo casas monásticas cistercienses. A partir do 

século XII, os frades mendicantes se tornaram figuras de destaque na composição social 

irlandesa, tomando conta inclusive do imaginário desse povo até o final do período 

medieval. 

“Nos últimos anos da Idade Média, a igreja irlandesa continuou refletindo as 

divisões sociais da ilha, principalmente em decorrência das fronteiras linguísticas entre 

a fala inglesa e a gaélica; porém, de modo geral, harmonizou-se então com os usos da 

igreja ocidental, mais do que ocorrera no começo da Idade Média” (LOYN, 1997: 202). 

Nesse sentido, finalizara-se a transição, o ritual (histórico) de passagem e se 

configurara, de uma vez por todas a nova estrutura social; a nova fase. 

 
4.5. A Gália Merovíngia e a Gália Carolíngia 
 

O maior legado dos monges irlandeses foi, sem dúvida, seus missionários. 

Durante o século VII, “mais de 100 monastérios foram estabelecidos sob essas regras” 

(WALLACE, 2007: 73. Tradução nossa)220. No século VIII a influência das práticas 

tipicamente irlandesas já diminuíra, mas não desapareceu até o século XII. O exemplo 

de Columbanus foi seguido por centenas de outros irlandeses, parcialmente graças aos 

escritos de Jonas, que assegurou a legitimidade das premissas do monge ao construir 

sua vida como designada por Deus e pautada por manifestações de santidade. 

Encarado dessa forma, o monasticismo irlandês ganha outra interpretação, da 

qual Bobbio, que resistiu à morte de seu fundador, se tornou símbolo: em seu papel 

legitimado pela santidade de seu fundador, ganhou o epíteto de “fortaleza espiritual” da 

ortodoxia – frente às heresias que borbulhavam no período. Talvez por conta dessa fama 

                                                 
219 “All historians would take seriously the view that the council of Cashel of 1011, the first of the 
reforming councils which brought great changes in the canon law and ecclesiastical structure of the Irish 
Church, marked the formal beginning of the twelfth-century aggiornamento”. 
220 “ ... more than 100 monasteries were established under these rules”. 
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e por sua localização geográfica, O’hEiíhir acredite que Bobbio tenha sido inspiração 

para a abadia que serve de cenário para o desenrolar do romance O nome da Rosa, de 

Umberto Eco (1983). Entretanto, embora tenha sido a construção mais bem sucedida, 

não foi a única que sobreviveu a Columbanus. Luxeuil também continuou suas 

atividades sob outros abades e se tornou um centro irradiador de missionários e 

conhecimento. Sua situação foi tão excepcional que mereceu menções na Monumenta 

Germaniae Historica (http://www.dmgh.de/) e nos trabalhos de Gregório de Tours, 

Historia Francorum (TOURS, 1974), base da construção de identidade do Império de 

Carlos Magno. Nas palavras de Henry Loyn (1997): 

 
Os centros estabelecidos pelos irlandeses, ou através de influência irlandesa, 
não foram importantes meramente por razões espirituais, pois contribuíram para 
o progresso do saber e da educação; lugares como Luxeuil, sua filial Corbie, e 
Bobbio, revestiram-se de significado especial na produção e cópia de 
manuscritos – obras clássicas, patrísticas e jurídicas. O principal movimento 
monástico pode ter terminado em fins do século VIII, mas o movimento de 
indivíduos irlandeses prosseguiu, e as cortes francesas continuaram atraindo 
homens de saber irlandeses durante todo o século IX (...) estrangeiros que 
deram valiosas contribuições para o renascimento intelectual carolíngio 
(LOYN, 1997: 86). 

 
Como vimos no Capítulo I. Tara, Dalríada e Dinastia Merovíngia, quando 

Columbanus chegou à região da atual França, o poder da antiga província romana 

passava por uma importante mudança. A Dinastia Merovíngia, que se iniciara em 482 

com a chegada de Clovis ao poder, cedia lugar à Dinastia Carolíngia, inaugurada por 

Pepino, conhecido como o Breve, em 751. Pepino foi sagrado rei dos francos duas 

vezes. A primeira quando depôs efetivamente Childerico III, último rei Merovíngio e a 

segunda, em 754, na Catedral de Saint Denis, pelo Papa Estevão II, depois de ter 

combatido os lombardos na Itália, a pedido seu. 

Depois disso, combateu ainda mais uma vez os lombardos, obrigando o rei 

Astolfo a ceder o Exarcado de Ravena e a Pentápole (agrupamento de cinco cidades; 

Rimini, Pesaro, Fano, Snigaglia e Ancona.). Pepino doou então ao Papa esses 

territórios, juntamente com o Ducado de Roma. Esse conjunto de territórios formou o 

patrimônio de São Pedro, que mais tarde se tornou o Vaticano. Pepino venceu os 

muçulmanos também em Narbonne, conquistou a Aquitânia e conseguiu que o Papa 

ameaçasse com a excomunhão quem atentasse contra a nova dinastia. 

Desta forma, fica claro que a relação da casa real franca com Roma se tornara 

bastante estreita. Nesse sentido, torna-se simples compreender que, embora os reis da 
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nova dinastia tenham se envolvido com questões religiosas, combatendo heresias e 

como patronos de diversos mosteiros e outras comunidades da fé, eles tenham se 

atrelado de forma clara não à vertente celta, mas à romana. Desde o reinado de Pepino, 

a influência dos monges irlandeses no continente começou a se circunscrever não mais 

ao campo da teologia e das práticas, mas das artes – muitos dos monges que deixavam a 

ilha, partiam para o Reino Franco onde se encerravam em mosteiros e se dedicavam à 

cópia de manuscritos e sua iluminura. 

Pepino foi sucedido em 768 por seus filhos Carlomano e Carlos Magno. Em 771, 

Carlomano morreu e seu irmão, desrespeitando a ordem de sucessão, afastou os dois 

sobrinhos e tomou para si o trono da parte oriental do reinado que lhe coubera, passando 

assim a governar novamente todo o território franco (771 – 814). Foi no reinado de 

Carlos Magno que os carolíngios atingiram seu apogeu. “Este, graças a um reinado 

imbuído de grande vigor pessoal, manteve coeso os extensos domínios de seu Império e 

em 800 recebeu o título imperial do papa em Roma” (LOYN, 1997: 76). (MAPA 10: O 

Império de Carlos Magno. LOYN, 1997: 74) 

 

 
 

MAPA 10: O Império de Carlos Magno. O Império de Carlos Magno (LOYN, 1997:74). 
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A administração do Império Carolíngio era simples, mas eficiente. O governo 

central era exercido pessoalmente pelo imperador, auxiliado por funcionários do 

palácio. O território do Império estava dividido em 200 condados, administrados por 

condes, auxiliados pelos bispos. Uma vez por ano, Carlos Magno realizava a assembleia 

geral dos nobres. Cada povo conquistado tinha seus usos e costumes relativamente 

respeitados. Como o imperador não poderia visitar pessoalmente cada condado ele 

enviava seus emissários: os missi dominici, que percorriam os domínios. Uma de suas 

funções era impor aos condes e aos homens livres o juramento de fidelidade direto ao 

imperador (cf FABIER, 2004: 252 – 256). 

Carlos Magno pretendia uniformizar a administração do Império, e para tanto 

organizou aquelas que ficaram conhecidas como as primeiras leis escritas da Idade 

Média: as capitulares – “dispositivos jurídicos de caráter geral destinados à aplicação 

em todo o Império” (LOYN, 1997:74. A segurança militar criou condições para o 

desenvolvimento econômico, aparecendo mercados e feiras em numerosos pontos do 

Império, movimentando o comércio. Nos mosteiros, por exemplo, concentravam-se 

pequenas indústrias artesanais. A economia baseava-se na atividade agrária, e o centro 

básico de produção era, no geral, a villa. 

Contudo, isso não significa que o Imperador tenha sido uma figura pacífica na 

História. Ao contrário, Carlos Magno teria travado, durante seu reinado, cerca de 50 

batalhas, e foi considerado o maior guerreiro de sua época. Suas conquistas ocorreram 

principalmente em três regiões: Itália (contra os lombardos), regiões do Leste Europeu 

(contra os eslavos e saxões) e Espanha (contra os árabes). A pedido do Papa iniciou a 

ofensiva final contra os lombardos, anexando seu reino ao franco, e confirmando a 

doação do Patrimônio de São Pedro, feito por seu pai, Pepino, o Breve. 

Na Germânia, submeteu os saxões à força de armas e os obrigou a se 

converterem ao cristianismo, pois eles eram, então, os últimos germanos ocidentais que 

ainda praticavam o paganismo. Lutou também contra os avaros e eslavos, a fim de 

solidificar as fronteiras do Império, conhecidas como marcas (territórios fronteiriços 

administrados militarmente por um marquês). Na Espanha lutou contra os bascos e 

contra os árabes. Lá, apesar “do desastre de Roncesvales (778), no qual morreu o conde 

Rolando, Carlos impôs sua autoridade na orla setentrional, criando a Marca Espanhola” 

(LOYN, 1997: 74), com capital em Barcelona. 

No início do século IX, o Império Carolíngio, com capital em Aix-La-Chapelle, 

atingiu seu apogeu. Na noite de Natal do ano de 800, quando se encontrava em Roma, 
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Carlos Magno foi coroado imperador do ocidente pelo Papa Leão III e ungindo. O 

título, que desaparecera em 476, lhe dava primazia entre os demais soberanos cristãos 

da Europa Ocidental221. Em 812, o Imperador Bizantino Miguel I, concordou em 

reconhecer a dignidade imperial de Carlos Magno em troca da cidade de Veneza, a 

península da Istria e o litoral da Dalmácia. Assim, Bizâncio renunciava formalmente à 

possibilidade de reunificar o antigo Império Romano. 

 

À época de Carlos Magno houve também um renascimento cultural. O 

Imperador criou muitas escolas, que tinham por modelo a escola palatina, de Roma. Os 

nobres e seus filhos eram obrigados a aprender a ler e escrever. O próprio imperador 

entrou para a escola, mas nunca aprendeu a escrever, apesar de saber ler e falar o latim e 

o grego. 

 
Uma grande figura tanto na lenda quanto na história, às vezes parece quase uma 
ampliação de suas reais proporções. Seus contemporâneos enfatizaram sua 
estatura física, sua força, sua irrequieta energia (quer nadando e caçando, quer 
governando e guerreando), sua simplicidade, sua curiosidade e argúcia 
intelectuais. Se não conseguiu aprender a escrever (essa era, no século VIII, 
uma ocupação altamente especializada e ele começou tarde sua aprendizagem), 
Carlos mostrou-se de uma esplêndida competência em outros campos culturais, 
como na leitura e na controvérsia; era um competente linguista, tanto em latim 
quanto em sua língua natal, o alemão austrasiano, e interessava-se 
profundamente pela matemática, astronomia e, sobretudo, astrologia. Sua escola 
palaciana, em Aix-la-Chapelle, orientada pelo humanista inglês Alcuíno, 
tornou-se o motor da vida intelectual par ao mundo ocidental (LOYN, 1997: 
73). 

 
Alcuíno era um intelectual nortumbriano, o que mostra uma proximidade 

cultural entre a Renascença Carolíngia e aquela que acontecia na Nortúmbria, na 

Inglaterra222. De fato, monges britânicos transitaram com frequência no Império 

Carolíngio, o que também nos aponta para uma substituição de preferências teológicas. 

                                                 
221 Para uma descrição detalhada da cerimônia, ver FAVIER, 2004: 488-495 (O Natal de 800). 
222 É interessante notar que, mesmo residindo no Continente, Alcuíno continuava ligado aos 
acontecimentos políticos das ilhas britânicas. Tanto que, quando do saque de Lindisfarne, em 793, pelos 
vikings, ele escreveu: “Ora, faz quase cento e cinquenta anos que nossos pais habitam essa ilha adorável e 
nunca antes aparecera na Britânia terror como esse que agora sofremos nas mãos dos povos pagãos, nem 
se imaginava que uma incursão tão longe do mar pudesse ser feita. Veja a Igreja de S. Cuteberto machada 
do sangue dos padres de Deus, despojada de todos os seus ornamentos; um lugar mais venerável que 
todos os outros na Britânia, dado como presa aos povos pagãos” (In EVANS, 2014: 02. Tradução nossa). 
“Lo, it is nearly three hundred and fifty years that we and our fathers have inhabited this most lovely 
island, and never before has such terror appeared in Britain as we have now suffered from a pagan people, 
nor was it thought that such an inroad from the sea could be made. Behold the Church of St Cuthbert 
splattered with blood of the priests of God, despoiled of all its ornaments; a place more venerable than all 
in Britain given as prey to pagan peoples”. 
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Esses monges, como vimos anteriormente, vinham já alinhados à Roma e 

completamente despidos de quaisquer influências celtas – que já haviam sido também 

circunscritas e até mesmo expurgadas na ilha da Britânia. 

Não apenas as letras floresceram sob o governo de Carlos Magno. Também a 

arquitetura ganhou impulso com “numerosos construtores de igrejas e artistas anônimos, 

muitos trabalhando em escolas de catedrais e em mosteiros como Corbie, Saint-Martin-

de-Tours (onde Alcuíno era abade), Reichenau e St. Gall” (LOYN, 1997: 76). Talvez a 

menção a St. Gall seja, para o presente trabalho, a mais significativa quando da 

sustentação da tese que se propôs: 

 
Um século após sua morte [do monge Gall, seguidor de Columbanus], era 
erigido o famoso mosteiro beneditino de Saint Gall (Sankt Gallen em alemão), 
no local de um de seus eremitérios. O scriptorium e a coleção de manuscritos 
desse mosteiro estiveram por muito tempo entre os mais célebres da Europa. 
Uma planta arquitetural do século IX de Saint Gall, um dos primeiros desenhos 
deste tipo da Idade Média, mostra o layout de um mosteiro beneditino ideal, 
com as edificações para residência e trabalho agrupadas em torno da igreja 
(LOYN, 1997: 162). 

 
Carlos Magno morreu em 814 e deixou apenas um herdeiro, Luis, o Piedoso, que 

governou até 840, mantendo a unidade do Império. Luis casou-se duas vezes e teve 

quatro filhos: do primeiro casamento, Lotário, Pepino e Luis (no primeiro casamento) e, 

do segundo casamento, Carlos. Como entre os francos todos os filhos tinham direito à 

herança, Luis, desejando manter a unidade do Império após sua morte, compôs em vida 

seu testamento, chamado de Carta Partilha. Ele estabelecia que Lotário seria Imperador 

enquanto Pepino e Luis seriam reis subordinados a ele. Quando da redação do 

testamento, Carlos ainda não era nascido; contudo, como a morte de Pepino precedeu a 

do pai, Carlos passou a tomar seu lugar no esquema pensado para Luis. 

Porém, quando a Carta Partilha deveria ter sido posta em prática, Luis e Carlos 

a recusaram e, em 842, assinaram o Juramento de Estrasburgo, segundo o qual 

prometiam se auxiliar mutuamente contra Lotário. A questão só se resolveu em 843, 

com a assinatura do Tratado de Verdun, pelos três herdeiros. O tratado divida o Império 

Carolíngio em três partes, da seguinte maneira: a Lotária cabia a França Central (reino 

que pouco sobreviveu à sua morte e que foi então incorporado pelos territórios orientais 
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e ocidentais); a Luis, a França Oriental (o que lhe valeu o epíteto de O Germânico)223 e 

a Carlos (mais tarde chamado de O Calvo), a França Ocidental224. 

 
A partilha territorial foi um dos dois fatores que contribuíram para o fim do 

Império Carolíngio. O outro foram as invasões por ele sofridas, tanto pelos magiares, 

quanto pelos vikings. Os magiares era um grupo étnico nômade e pagão nativo da Ásia 

central que invadiu a Europa Ocidental no início do século IX. Eles atacaram as terras a 

oeste do Império. Sua maior vantagem militar sobre os carolíngios era sua cavalaria. Os 

húngaros modernos descendem, parcialmente desse povo. 

Os vikings, por sua vez, iniciaram suas incursões no território carolíngio em 

meados do século IX e seis ataques atingiram o auge entre 845-65 (cf LOYN, 1997: 70). 

Os carolíngios sequer tinham uma marinha, portanto, a grande habilidade naval dos 

vikings serviu-lhes de principal ferramenta de sucesso, como acontecera também na 

Grã-Bretanha. Da mesma forma que nas ilhas, os primeiros contatos foram 

exclusivamente de pilhagem: os vikings levaram consigo objetos de valor, animais e 

pessoas para serem vendidas como escravas em outras partes da Europa. 

 
Seus navios [dos vikings] navegaram pelo Loire em 834, atacando a ilha 
monástica de Noirmoutier no delta do rio. Eles logo a utilizaram como base para 
incursões rio acima: em 843 eles chegaram a Nantes, onde, na celebração de 
São João Batista (24 de junho), sequestraram o bispo e executaram-no no altar 
de sua catedral. (...) Outros vikings navegaram pelo Sena, onde, em 841, eles 
atacaram Rouen e então o monastério de Jumièges, antes de tomar o monastério 
de Santo Wandrille e exigir resgate por ele. Eles assediaram Paris e, mais tarde, 
na década de 880, cercaram a cidade durante todo um ano. E eles estavam em 
outros rios: Meuse, Scheldt, Somme e Dordogne (LOGAN, 2006: 83. Tradução 
nossa)225. 

 
Essa descrição, por mais sanguinolenta que pareça, está de acordo com outras 

relacionadas à primeira era viking. Porém, com o passar do tempo, assim como 

acontecera na Grã-Bretanha, o contato entre os invasores e os francos mudou de forma. 

                                                 
223 Seus herdeiros reinaram até 911 quando os duques germânicos resolveram escolher entre si o próximo 
rei. Em 936, quando Oton subiu ao trono, tornou o cargo novamente hereditário e deu origem à Dinastia 
dos Otonidas. 
224 Seus herdeiros reinaram até 987, quando os nobres levaram ao trono Hugo Capeto que deu origem à 
dinastia Capetíngia que duraria até o século XVIII. 
225 “Their ships sailed into the Loire in 834, attacking the monastic island of Noirmoutier at the river 
mouth. They soon used it as a base for raids upriver; in 843 they reached Nantes, where, on the feast of St 
John Baptist (24 June), they seized the bishop and slew him at the altar of his cathedral. (...) Other 
Vikings sailed up the Seine, where, in 841, they attacked Rouen and then the monastery of Jumièges, 
before seizing the monastery of St Wandrille and holding it for ransom. They harassed Paris and, later, in 
the 880s, besieged the town for a full year. And they were in other rivers: the Meuse, Scheldt, Somme and 
Dordgne”. 
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Os escandinavos passaram a construir assentamentos, particularmente na França 

Ocidental. Em 911, fundaram um novo Estado nessa região, a Normadia. 

É importante ressaltar que embora os normandos tenham mantido a tendência 

bélica dos vikings, eles eram cristãos e adotaram a língua francesa em sua corte e 

sociedade. A ironia dessa fundação está no papel que, como vimos, a Normandia 

desempenhou no fim da chamada era viking. Foi seu duque Guilherme, o Conquistador, 

que, em 1066 conquistou a Inglaterra e deu início, desta forma, a uma nova fase da 

história. 

 
4.6. Novos rumos históricos 
 

A Era Viking e todas as transformações que ela trouxe consigo, marcou também, 

como sempre acontece na História, o início de um novo recorte organizacional político, 

de mentalidades e de experiências. Durante os séculos em que os escandinavos 

dominaram o comércio e a navegação dos mares europeus, interagiram e alteraram as 

culturas que conheceram. 

Na Britânia, contribuíram para o surgimento da identidade nacional inglesa e, de 

certa forma, para o afastamento completo de sua casa real da influência que outrora 

sofrera (especialmente na Nortúmbria) dos reis irlandeses. O aspecto celta dessa 

sociedade dissipou-se no embate entre a identidade anglo-saxã e a identidade 

escandinava. Na Irlanda, a presença viking significou o surgimento de centros 

metropolitanos de destaque (inclusive de Dublin, até hoje capital da República da 

Irlanda e sua cidade mais importantes). Implicou também nos primeiros sinais de uma 

possível união política, que mais tarde se tornaria substrato de tantas articulações de 

domínio e de resistência. Na Gália, testou a força do poder central e da casa real 

carolíngia, que se confrontava com essa potência bélica em seu apogeu e, 

paradoxalmente, no início de seu desmantelamento. 

Por outro lado, nos três espaços geográficos a presença viking teve 

desdobramentos comuns. Tanto na Britânia, quanto na Irlanda e na Gália ela levou os 

monastérios primeiro ao pânico e, depois, ao estabelecimento de relações de troca 

comerciais e artísticas. Se, inicialmente, muitos dos tesouros dos monastérios pareceram 

estar a perigo por conta das incursões escandinavas, em seguida, eles ganharam novos 

contornos, novas expressões e, principalmente, novos mercados. 

Enfim, por qualquer prisma que se observe as sociedades britânica, irlandesa e 

galesa desde a Era Viking, o que se constata é que elas se encontravam profundamente 
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diferentes daquelas sociedades em que agiram Patricius, Columba e Columbanus. 

Mantiveram-se traços que lhe assegurassem continuidade, mas as formas se alteraram. 

E, dentro dessas alterações, os monastérios de práticas celtas (austeros, construídos 

sobre a irmandade e o desejo de se retirar do mundo, ao mesmo tempo em que o molda), 

perderam, para sempre, viabilidade. Eles haviam, afinal, cumprido seu papel: logo, 

saíram do espaço liminar, caminhando para uma nova situação estrutural. 
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CONCLUSÃO 
 
Do recorte dos santos fundadores 
 

No Capítulo II. Patricius, Columba e Columbanus, apontamos para o fato de 

que a escolha desses três nomes como focos ao redor dos quais a análise foi estruturada, 

derivou de seu papel inaugurador na conversão das áreas em que se encontravam. 

Partimos de seus monastérios no Capítulo III. A vida nos monastérios para discutir 

suas estruturas, organizações e escolhas. Contudo, é importante apontar que essas 

escolhas não são absolutas e certamente se prestam a críticas. 

Inicialmente, poder-se-ia dizer que hoje a historiografia especializada é mais do 

que clara em afirmar que houve missões cristãs na Irlanda antes da chegada de Patricius. 

Sabemos, por exemplo, que o primeiro bispo, ordenado por uma Papa, a ser enviado 

para a ilha foi Palladius. Contudo, desde o século VII, a missão de Palladius parece ter 

sido, de alguma forma, confundida com a missão de Patricius; tanto que se fala de uma 

“controvérsia a respeito ‘Dos Dois Patriciuss’”, que estaria “tão viva hoje como há mil e 

setecentos anos atrás” (Ó CRÓINÍN, 1995: 14 e 15. Tradução nossa)226. 

De fato, parece que a maioria dos trabalhos dedicados ao assunto (e esse se 

inclui nessa maioria, nesse sentido), tende a passar por cima da missão de Palladius e se 

concentrar na igreja pós-missionária. Nesse sentido, a crítica que Dáibhí Ó Cróinín faz 

em seu livro Early Medieval Ireland a tantos outros textos também se aplica a esta tesa 

e aponta, de forma clara, uma de suas limitações: “sem alguma tentativa de 

compreender o destino da missão de Palladius nós não podemos imaginar compreender 

o crescimento e desenvolvimento posterior das igrejas irlandesas e o primeiro capítulo 

crucial da história da Irlanda fica sem ser contado” (Ó CRÓINÍN, 1960: 15. Tradução 

nossa)227. 

Contudo, Como mencionamos no Capítulo II, há motivos para essa escolha. A 

saber, o fato de que há pouquíssimos registros históricos acerca do desfecho da missão 

de Palladius e a sobrevivência de escritos de Patricius. Talvez seja interessante 

mencionar também que a historiografia traz registros de santos anteriores a Patricius e 

que há questionamentos metódicos à sua primazia. A título de esclarecimento, podemos 

                                                 
226 “Controversy about ‘The Two Patricks’” / “is as lively now as it was seventeen hundred years ago”. 
227 “without some attempt to understand the fate of Palladius mission we can hardly hope to understand 
the later growth and development of the Irish churches, and the crucial first chapter in Irish history is left 
untold”. 
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citar aqui quatro dos nomes que compões o grupo chamado de “Santos Irlandeses antes 

de Patricius” (Irish Saints Before St. Patrick): Ibar, Abbán, Ailbe e Declan. 

Sobre Ibar, Brian Lacey em seu Pocket History of Irish Saints (2003: 25), nos 

conta que: 

 
Assim como com muitos dos ‘santos’ irlandeses, sabe-se muito pouco sobre ele 
além de seu nome. Da fato, o distinto historiador RAS Macalister objetou até 
mesmo nosso conhecimento de seu nome, apontando para o fato de que bar é a 
palavra em Old Irish para um teixo e que a referência pode ter originalmente 
sido a um teixo sagrado de tempos pagãos (Tradução nossa)228. 

 
Em verdade, não apenas a provocação de Macalister pode ser verdadeira, como 

ela também tenderia a corroborar nossa tese de que esse período conhecido como 

“cristianismo” ou “monasticismo celta” funcionou como um período de transição 

(liminaridade) que moldou em sua subversão específica a sociedade futura a partir de 

empréstimos ressignificados feitos do passado. E, por conta disso, não pode ser 

simplesmente descartada. 

De qualquer forma, a tradição hagiográfica parece considerar Ibar um ser 

humano. Tanto que lhe dá uma irmã, Milla, casada com um dos reis de Leinster, 

Cormac. Dá-lhe também um sobrinho, Abbán, lembrado como outros dos quatro santos 

antes de Patricius. Na hagiografia, Abbán encontra-se associado a seu tio Iban, a 

Patricius, a algumas igrejas e monastérios e a Finnian de Clonard (que o teria batizado e 

teria sido também o responsável pela educação de Columba). 

O terceiro dos quatro nomes supracitados é Ailbe de Emly, no Condado de 

Tipperarry. Ele “é outro eclesiástico cuja missão diz-se ser anterior a, ou independente 

de, Patricius” (LACEY, 2003: 26. Tradução nossa)229. Ele foi o santo patrono do 

Munster (região ao sul da Irlanda) e sua igreja em Emly era o principal centro 

eclesiástico da província. “Um antigo ditado sobre ele declara: ‘Deixe o humilde Ailbe 

ser o Patricius de Munster’” (LACEY, 2003: 27. Tradução nossa)230. 

 

                                                 
228 “As with so many of the Irish ‘saints’, very littler, beyond his name, is actually known about him. In 
fact, the distinguished historian RAS Macalister even challenged our knowledge of his name, pointing out 
that ibar was the word in old Irish for a yew tree, and that the reference might originally have been to a 
sacred yew tree of pagan times”. 
229 “is another ecclesiastic whose mission was claimed to be earlier than, or independent of, Patrick”. 
230 “Na old saying about him states: ‘Let humble Ailbe be the Patrick of Munster’”. 
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A abertura da Vida latina [Vitae Sanctorum Hiberniae]231 afirma que ele é ‘o 
bispo dos homens de Munster, pai abençoado, e segundo patrono de toda a ilha 
depois de Patricius’, apesar do fato de Patricius ‘ter vindo para a Irlanda depois 
de Ailbe’. Outra história na Vida descreve como Ailbe tem precedência sobre S. 
Ibar. Diz-se também que Ailbe estudou em Roma, com um bispo Hilário (que 
pode ou não ter sido uma figura histórica real) (LACEY, 2003: 26-27. Tradução 
nossa)232. 

 
Também a Vitae Sanctorum Hiberniae é o lugar em que encontramos relatos 

sobre o quarto desses santos anteriores a Patrick, Declan. Lá encontra-se uma história 

que mostra que a missão de Declan precede a de Patricius, mas que reconhece ao 

mesmo tempo, a autoridade do bretão. 

 
Diz-se que Declan estudou em Roma e foi ordenado pelo Papa e enviado de 
volta para a Irlanda. Na viagem de volta, ele encontrou S. Patricius, ‘mais tarde 
enviado pelo Papa Celestino para pregar aos irlandeses’. Os dois clérigos se 
cumprimentaram e ‘estabeleceram uma irmandade mútua’. Declan então voltou 
para a Irlanda, antes de Patricius233. A Vida ainda declara que embora houvesse 
‘bispos santos que estavam na Irlanda com seus discípulos antes de Patricius ... 
foi S. Patricius que converteu a maior parte [e a mais importante] das pessoas da 
Irlanda à fé (LACEY, 2003: 29. Tradução nossa)234. 

 
Um raciocínio análogo pode ser aplicado à Columba. No Capítulo I. Tara, 

Dalríada e Dinastia Merovíngia, apontamos para o fato de que outro missionário de 

origem celta, Ninian, teria chegado à região de Galloway já no século V. Falamos 

também sobre Whithorn, o centro religioso por ele fundado e a ele associado e sua 

importância local e na conversão dos pictos do sul. Contudo, cabe lembrar que, embora 

não se discuta a antecedência desse missionário sobre Columba e não se negue a 
                                                 
231 A coletânea das vidas de santos medievais irlandeses, o Vitae Sanctorum Hiberniae está disponível em 
latim, online. Contudo, há uma versão traduzida (para o inglês) e discutida por Richard Sharpe: Medieval 
Irish Saints’ Lives (1991). 
232 “The opening statement of the Latin Life claims that he is ‘bishop of the men of Munster, most blessed 
father, and second patron of the whole island after Patrick’, despite the fact that Patrcik ‘came to Ireland 
later than Ailbe’. Another story in the Life describes how Ailbe took precedence over St. Ibar. Ailbe too 
is said to have studied in Rome, with a bishop Hillary (who may or may not have been a real historical 
figure)”. 
233 Sobre a viagem de Declan, o aspecto miraculoso é assim descrito: “O santo possuía um sino preto 
milagroso, com o qual ele invocou um navio para leva-lo de volta para a Irlanda. Quando um dos 
membros de sua comitiva deixou o sino para trás em uma rocha, Declan rezou para Deus e a rocha 
flutuou par ao mar. Declan o seguiu e eventualmente ele o levou à praia” (WALLACE, 2007: 14 e 15. 
Tradução nossa). 
“The saint possessed a miraculous black bell, with which he summoned up an empty ship to carry him 
back to Ireland. When one of his retinue left the bell behind on a rock, Declan prayed to God and the rock 
floated out to sea. Declan followed it and it eventually led him to shore”. 
234 “Declan is said to have studied in Rome, to have been ordained by the pope and then sent back to 
Ireland. On the return journey he met St. Patrick, ‘later sent by Pope Celestine to preach to the Irish’. The 
two clerics greeted each other and ‘entered into mutual brotherhood’. Declan then came back to Ireland, 
ahead of Patrick. The Life further claims that while there were ‘saintly bishops who were in Ireland 
before Patrick ... it was Patrick who converted most [and the most important] of the people of Ireland to 
the Faith”. 
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possibilidade de outros terem também chegado à região que hoje é conhecida como 

Escócia antes do santo, também não se pode argumentar contra a inegável precedência 

de influência que Iona, o monastério por ele fundado, exerceu. 

Então, embora Columba não tenha – como Patricius – deixado relatos próprios 

sobre sua vida, também há motivos para destaca-lo enquanto uma das figuras a serem 

estudadas nesse contexto. O mesmo argumento pode ser empregado quando se defende 

o motivo da escolha de Columbanus. Além disso, a esse santo, junta-se o fato de que a 

chegada de Columbanus á Gália fecha um ciclo que se iniciara com os estudos de 

Patricius. Claro; nada disso significa que a escolha (tanto de cada um desses nomes 

individualmente quanto dos três em conjunto) não possa ser criticada, mas espera-se que 

tenha sido, pelo menos, justificada e que, por conta disso, possa ser aceita como válida 

para a análise que aqui se propões. 

 
Da Gália Merovíngia à Gália Carolíngia 
 

No Capítulo IV. O fim da experiência, discorremos sobre as mudanças pelas 

quais passava o Reino dos Francos nos séculos VIII e IX. Entendemos que a transição 

entre a Dinastia Merovíngia e a Dinastia Carolíngia se configura como o tempo / espaço 

em que a antiguidade deixa a cena para entrada da medievalidade e que foi por conta 

dessa transição que os monges irlandeses lá se estabeleceram e seus estabelecimentos 

prosperaram. Essa interpretação não é nova. Na verdade, por muito tempo, se creditou a 

sobrevivência dos reis merovíngios até o século VIII a seu processo de legitimação 

baseado em crenças de filiação muito mais germânicas. Da mesma maneira, tendeu–se a 

ver, por oposição, os carolíngios como legitimados pela sacralização cristã. 

Mesmo Marc Bloch fala a respeito dessa dicotomia, em seu livro Os reis 

taumaturgos (BLOCH, 1993), onde diz que os germanos conquistam a Gália e se 

convertem, mas que a mentalidade, o imaginário, o simbolismo, todos esses aspectos da 

sociedade permanecem pagãos. A conversão seria apenas oficial, e o cristianismo, de 

fato, só se estabeleceria, mais tarde, com Pepino, o Breve. Por esse raciocínio, a 

legitimidade carolíngia derivaria diretamente da unção, que o faz escolhido de Deus 

para exercer uma função. 

E embora essa explicação nos pareça válida e bastante provável, estamos 

conscientes, contudo, que ela tem limitações; principalmente se for levada ao extremo. 

Assim, dizer que a realeza carolíngia é cristã, diferentemente da realeza merovíngia, 

implica em aceitar que o rito da unção foi um rito fundador, e não, como o rito em geral 
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o é, uma prática de crenças que já estavam estabelecidas. Pensar que os carolíngios se 

legitimariam em uma ação que não tem significado simbólico para seus súditos é, no 

mínimo, perigoso. Como também o é apontar o caráter funcional do papel do rei como 

exclusividade carolíngia. 

Então, o que queremos dizer quando nos subscrevemos a essa proposição não é 

que não houvesse cristianismo na Gália antes dos carolíngios. Ao contrário, ele existia e 

havia contato próximo entre a casa real e o papado. Por exemplo, em 583, o papa 

Pelágio II, suplicou a Childeberto II que interviesse contra os Lombardos e esse, 

“aliando-se ao imperador Maurício contra eles, pagando estes cinquenta mil soldos de 

oiro (sic) pela aliança, envia um exército franco a combater para a Itália, sem sucesso, 

aliás, até 585” (PIRENNE, 1970: 169). 

Também seus bispos eram ativos e envolvidos na política cotidiana e, inclusive, 

ora apoiando, ora oferecendo resistência ao movimento monástico. Isso fica claro no 

texto de Jonas de Bobbio, The Life of St. Colubanus (eg. Capítulo 33, Capítulo 42, 

Capítulo 46) Contudo, não apenas na historiografia especializada, mas também neste 

mesmo documento, percebemos que coabitava com a profissão da fé cristã, como disse 

Marc Bloch, mentalidade, imaginário e simbolismos pagãos. No Capítulo 53, por 

exemplo, Jonas conta como Columbanus convertia algumas pessoas e continua, falando 

sobre “outros, que já haviam sido batizados mas ainda viviam em descrença pagã, como 

um bom pastor, ele novamente levava, com suas palavras, para a fé e para o seio da 

igreja” (BOBBIO in MUNRO, 1897?-1907?. Capítulo 53). 

 
Do que se conquistou 
 

Apesar das confessas limitações, contudo, há também conquistas no presente 

trabalho. Acreditamos, por exemplo, que trazer a Regra de Columbanus para a 

discussão tenha nos ajudado a compreender de forma mais clara a necessidade de 

estruturação presente no espaço / tempo em que os monastérios celtas se estruturaram. 

Por exemplo, uma análise cuidadosa da natureza das transgressões nos indica que os 

monges realizavam constantes jornadas e que havia fórmulas adequadas de se chegar e 

de se sair de um monastério. A confirmação da hipótese de que esses monges 

circulavam pelo ambiente geográfico além daquele definido pelos muros do monastério, 

nos leva a crer que eles tenham, de fato, desempenhado papel fundamental na 

construção de um corpo de crenças e comportamentos adequados para aquele período 

liminar enquanto transitório. 
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Lógico que, assim como mencionamos em outro momento, também no Capítulo 

III, foram feitas escolhas que podem ser questionadas. Por exemplo, falamos sobre a 

Regra de Columbanus, a partir dos tipos de punição nelas descritas. Poderíamos, claro, 

ter optado por outro enfoque – agrupar as transgressões pelos títulos dos Capítulos da 

própria regra, pensar nesses comportamentos a partir de sua natureza pública ou privada 

ou recortá-las pelo viés do pensamento versus ação. Contudo, nenhuma dessas opções 

nos pareceu adequada quando da justificativa da inclusão da análise naquele momento 

do texto em que pretendia mostrar como eram os monastérios os espaços / tempos que 

organizavam em si novas sociedades transitórias que funcionaram como elo entre o 

passado pagão e o futuro não apenas cristão como também imbricado na 

institucionalização desse cristianismo. 

 
Por fim, esperamos também que aquilo que expusemos na Introdução tenha se 

tornado claro. Em outras palavras, esperamos que tenha sido possível perceber que um 

objeto complexo como o Monasticismo Celta pode ser compreendido a partir de 

diversas chaves de leitura, mas que quanto mais interdisciplinar forem os instrumentos 

que compõe uma chave, maior são as chances de que ele possa ser exposto em sua 

complexidade. Não se trata, portanto, apenas de inseri-lo de debate histórico, mas de 

usar desse debate como substrato para qualquer análise. 

 

Sobre a Escola Italiana, percebemos durante todo o trabalho a 

instrumentalização do método frente a um objeto tão distinto dos temas abordados pelos 

autores citados na Introdução o monasticismo celta. O método, como proposto por 

Marcello Massenzio compõe-se de três passos básicos: 1) a descoberta de analogias 

entre formações variadas; 2) a definição com rigor da especificidade de cada fenômeno 

ou contexto e 3) a reconstrução do processo de formação de um dado produto religioso. 

Podemos demonstrar essa aplicação a partir de vários recortes, levando em conta 

qualquer um dos outros quatro capítulos desse trabalho. Por exemplo, pensamos nas 

figuras de Patricius, Columba e Columbanus, que destacamos particularmente no 

Capítulo II. 

Primeiro, a descoberta de analogias entre formações variadas. As três narrativas 

– respectivamente Confession (SKINNER, 1998), The Life os St Columba (SHARPE, 

1995) e The Life of St Colubmanus (MUNRO, 1897?-1907?) – nos fazem ver homens 

bastante ativos que articularam um grande número de seguidores ao seu redor. Patricius 
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enfretou druidas de igual para igual, clamando a seu Deus como os sacerdotes celtas aos 

seus para que se pudesse provar qual tinha maior poder; Columba ordenou que o 

próprio Monstro do Lago Ness, na Escócia, deixasse em paz suas vítimas e amaldiçoou 

um sacerdote picto que se recusava a libertar sua escrava (IONA, 1995) e Columbanus 

destruiu com um sopro um caldeirão de cerveja que seria usado em uma libação por 

suábios, povo da atual Áustria, em seguida repreendendo-os ferozmente (BOBBIO, c. 

620). 

Os três monges também são fortemente associados às letras. Patricius escreveu 

sua biografia cartas; Columba é constantemente descrito entregue à cópia de 

manuscritos e Columbanus embora poucas vezes apareça em sua biografia escrevendo, 

é retratado inúmeras vezes lendo e diz-se que se destacara nos estudos quando ainda 

estava na Irlanda. Mais ainda, ao fim da leitura das três narrativas, formamos a imagem 

de três homens que com frequência se retiram do convívio de seus pares para meditar. 

Muitas vezes também se mortificavam em suas meditações. Patricius se isola em jejuns 

que duram dias antes de partir para outra localidade da ilha que pretendia converter; 

Columba se retira também em jejum, sempre que recebe a visita de anjos, com os quais, 

diz seu biógrafo, mantinha muitas conversas e Columbanus, embora tenha, segundo sua 

biografia, diversas motivações para suas andanças, e não uma razão específica, também 

é bastante visto longe de seus irmãos, não apenas jejuando mas também mortificando a 

carne. 

O segundo momento do método resumido por Massenzio é a definição de cada 

fenômeno ou de cada contexto (MASSENZIO, 2005), destrinchado no Capítulo I e 

retomado tanto no Capítulo II quanto no Capítulo III. No caso de Patricius, seu 

contexto é a Irlanda Celta, pré-cristã, uma sociedade rural que se encontrava dividida 

em pequenos reinos, agrupados em províncias, com um rei superior (o High King), cujo. 

poder não era exatamente efetivo; um povo unido não pela administração, mas por suas 

leis, língua e crenças comuns (Ó HEIÍHIR, 2000). No caso de Columba; a Escócia que 

já fora conquistada pelos romanos (embora suas terras altas, as highlands, tivessem se 

mantido independentes e mesmo fora dos limites do Império) e de onde os romanos 

também já haviam saído, embora tivessem deixado para trás o cristianismo, convivendo 

com a religião tradicional ainda viva nas highlands (KILLEEN, 2006). No caso de 

Columbanus, a França em linhas gerais, encontrava-se imersa na decadência da Dinastia 

Merovíngia, cuja autoridade baseava-se em grande parte em sua conversão ao 

cristianismo e subsequente apoio dos bispos da região. Entretanto, o equilíbrio das 
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coisas começara a mudar quando a dinastia Merovíngia teve uma série de reis que aos 

poucos foram perdendo o poder, principalmente em decorrência da selvageria típica das 

guerras civis perpetradas quando do momento da sucessão, bastante bem retratada como 

pano de fundo para The Life of St Columbanus (LOYN, 1997). 

O terceiro e último momento do método como declarado por Massenzio é, 

provavelmente, o mais delicado de todos, pois diz respeito à reconstrução do processo 

de formação de um dado produto religioso (MASSENZIO, 2005). Neste caso, a 

reconstrução do processo de construção da imagem de santidade dentro do movimento 

celta de monastérios; imagem essa que funcionou como legitimadora dos monastérios 

fundados por esses santos e que possibilitou, portanto, que eles se construíssem como 

eixo organizador desse período de transição. 

Confessions, sobre Patricius, como já dissemos antes, foi escrita pelo próprio. 

Aparentemente sua intenção era deixar um relato de suas memórias, de forma a 

expurgar seus pecados e estabelecer seus motivos enquanto defesa a uma acusação que 

sofria de outros bispos presentes na Irlanda. Nessa linha, invertemos a ordem da análise 

e passamos a Columbanus, pois sua biografia foi escrita antes da de Columba. Seu autor 

foi, na verdade, um dos monges de Bobbio, chamado Jonas. Ele conviveu com 

seguidores de Columbanus e foi dessa convivência que ele retirou as histórias que 

escolheu para compor sua narrativa. Também por conta da proximidade cronológica 

com o objeto sua análise parece ter uma intenção específica: provar a santidade de um 

monge que se indispusera com a facção da casa real que perdera o trono e associá-lo, 

através de profecias de datas exatas, à facção vencedora. Já no caso de Columba, a 

autoria cabe a um, membro do mesmo clã de Columba, que fora, então, santificado. 

Adomnán, o autor, escreveu no século IX esta que é cronologicamente, uma das últimas 

obras biográficas da “era dos santos” da Irlanda. Nessa época, a maior parte da Igreja 

Celta já se alinhara aos pressupostos doutrinais de Roma. Adomnán, preocupado em 

garantir a desvinculação de Columba com pontos de atrito que haviam surgido 

anteriormente entre as duas compreensões do cristianismo, vai além da questão da 

santidade e procura provar que mais do que santo, Columba era, na verdade, um profeta 

nos modelos do Antigo Testamento e um apóstolo como os seguidores de Cristo. 

Então, embora a imagem que encontramos nessas três biografias apresente 

analogias claras, elas também são respostas específicas aos contextos. Patricius, 

escrevendo sobre sua atuação numa Irlanda pagã, faz conjecturas teológicas veladas na 

linha da conjugação da religião de antes com o cristianismo; Columbanus, que vivera 
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numa França envolvida em guerras dinásticas, tem sua santidade parcialmente apoiada 

em sua indisposição para com a facção perdedora e Columba, já santificado quando da 

escrita de sua biografia, é retratado como profeta e apóstolo, desculpando assim, 

possíveis diferenças que a Igreja Celta tivera com Roma. 

 
Do que perdura 
 

Não é suficiente descobrir analogias entre as variadas formações (os 

monastérios), definir com rigor a especificidade de cada fenômeno ou contexto e, por 

fim, reconstruir o processo de formação de um produto religioso específico – o 

monasticismo celta. É necessário buscar em outras áreas ferramentas que possibilitem a 

execução dessa tarefa, pensada como um mapa de ação para o pesquisador. Existem, 

claro, possibilidades quase que infinitas nesse sentido. Logo, buscar na Antropologia 

compreensões acerca dos símbolos e, especialmente, dos rituais, foi, para esse caso, a 

solução mais adequada (pensados de forma metafórica) e, esperamos, frutífera, 

porquanto nos possibilitou mostrar que a existência desses monastérios vai além de suas 

fronteiras físicas e permeia o momento histórico enquanto categoria espaço-tempo de 

transição; de liminaridade.  

Nesse sentido, esperamos ter sido capazes de comprovar a tese que propusemos 

na Introdução e que discutimos ao longo de todos os capítulos: a de que, no mundo 

celta, foram os monastérios, organizados ao redor da figura de um santo fundador, os 

espaços-tempos liminares da Idade Antiga para a Idade Média medieval. Contudo, seria 

importante encerrar esse trabalho, em outro tom; ou seja, apontando, ainda que 

sumariamente, não o que mudou, mas o que perdura. Em outras palavras, a conclusão 

desse capítulo se dá com uma listagem bastante sucinta daquelas esferas da sociedade 

contemporânea em espaços originalmente celtas que se mantiveram apegados às suas 

raízes, lembrando sempre das ressalvas expostas na Introdução, principalmente quanto 

ao uso político do termo. 

 
Arte celta 
 

A maior parte das associações do imaginário contemporâneo com o termo ‘arte 

celta’ está ligada à produção do período de transição da Idade Antiga para a Idade 

Média irlandesa, baliza temporal do objeto de estudos deste trabalho. Nesse sentido, arte 

e artesanato não são termos distintos, ou seja, não existe, necessariamente, a arte pela 

própria arte; há um valor prático associado aos objetos então produzidos. 
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Em linhas gerais, a arte celta é marcada pela presença de padrões curvilíneos, 

representações de animais (o touro é uma representação particularmente comum; 

inclusive, como vimos no Capítulo II. Tara, Dalríada e Dinastia Merovíngia, entre 

os pictos do norte da Escócia) e triquetas (ou triquetras). A utilização dessas formas 

começou a se desenvolver no século V a.C., no continente, e é chamado de Estilo La 

Tène. Ao contrário da arte clássica da época, a arte La Tène não tem pretensões 

realistas; ligando-se muito mais ao simbólico. 

A reprodução desse tipo de arte parece ter sido uma das facetas sobreviventes ao 

tempo. Assim, elaboram-se ainda hoje cálices, abotoadeiras, joias, bijuterias, pesos de 

papel e tantos outros objetos com valor prático, nos quais se encontram símbolos 

tipicamente celtas, como a triqueta celta; composto por três peixes entrelaçados que se 

interseccionam no centro. Os peixes são comumente representados por triângulos e seu 

significado está ligado às divindades trinas celtas pré-cristianismo (ver Capítulo II. 

Tara, Dalríada e Dinastia Merovíngia) e, desde a conversão, à Santíssima Trindade. 

Outro símbolo bastante comum é a cruz celta, a cruz com um anel que lhe faz 

intersecção por trás. Como vimos no Capítulo III. A vida nos monastérios, elas eram 

relativamente comuns na Escócia e na Irlanda, onde estão algumas das mais famosas 

sobreviventes, a saber, a Cruz de Kells (Co. Meath) e as que se encontram em 

Monasterboice (Co. Lough). É interessante notar que, durante o século XIX, quando do 

fortalecimento dos movimentos nacionalistas irlandeses, foi utilizada como um símbolo 

de identidade nacional católica. Contudo, desde a Independência (1922) perdeu esse 

significado. 
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Língua e literatura 
 

 
 
MAPA 11: As nações celtas. Adaptado de GUNDERLOCH, Anja. Celtic Languages and Celtic People. 

Lecture 02. Celitic Civilization 1B. University of Edinburgh, 2014. 
 

Como vimos na Introdução, as línguas celtas (nas quais se produz sua literatura) 

alteraram-se consideravelmente ao longo dos séculos. Desde o surgimento de uma 

Inglaterra unificada e do início de sua ação imperialista que implicou na conquista da 

Irlanda, da Escócia e do País de Gales, ela foi proibida em diversas instâncias e voltou a 

ser utilizada como forma de manutenção de uma identidade particular específica. Hoje 

em dia, ela ainda é falada dentro do Reino Unido, embora cada região tenha a sua 

particularidade. 

Em Gales e nas Highlands escocesas, as placas de trânsito e as informações públicas 

estão todas em inglês e, respectivamente, em Galês e Escocês. Há, inclusive, 

comunidades falantes dessas duas línguas fora de seus países de origem. Curiosamente, 

há uma pequena comunidade chamada Gaiman em Chubut, na província da Patagônia, 

Argentina, desde o século XIX. Além disso, houve imigração considerável de escoceses 
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para o Canadá desde o século XVIII, tanto que uma de suas províncias é chamada de 

Nova Escócia. Em algumas comunidades da região também se fala ainda o Gaélico 

Escocês. 

Todas as línguas celtas são reconhecidas hoje como línguas de minorias e são 

faladas, principalmente por indivíduos bilíngues que também são fluentes na língua da 

maioria (inglês no Reino Unido, na Irlanda e no Canadá; francês na Britânia e espanhol 

na Argentina). Como acontece com a maioria das línguas, as línguas celtas também têm 

seus dialetos regionais. Na Escócia, por exemplo, aqueles indivíduos que dominam o 

Gaélico Escocês na Ilha de Lewis conseguem se comunicar com outros, da Ilha de Barra 

(ambas ilhas das ‘fanjas’, as Outer Islands, no noroeste da Ilha); porém, para tanto, 

precisam transpor diferenças na pronúncia e nos usos. 

Contudo, isso não significa que esses indivíduos não produzam em suas próprias 

línguas. Ao contrário; há jornais, revistas e centros culturais que lutam pela preservação 

dos dialetos celtas. Não obstante, seus maiores defensores são os literatos; contistas, 

romancistas e poetas que se dedicam a produzir suas obras exclusivamente nessas 

línguas. O movimento é forte na Escócia, mas é particularmente importante na Irlanda, 

onde há comunidade de literatos (no Condado de Wicklow, por exemplo) que se 

articulam inclusive politicamente para manter vivas suas atividades. Entre eles se 

encontra, por exemplo, a poetisa Biddi Jenkison, carnavalesca e feminista, que traz em 

suas obras o corpo e a sexualidade feminina para o primeiro plano da linguagem (Cf. 

CHLÉIRCHÍN, 2013). 

 
As pequenas crenças em seres imaginários 
 

Por fim, o último aspecto que parece importante destacar é a perpetuação das 

pequenas crenças em seres imaginários, principalmente os leprechauns (há, na Irlanda, 

por exemplo um museu dedicado a essas criaturas mitológicas) e as fadas. Enquanto os 

leprechauns parecem ter entrado para o corpo folclórico e lida-se com eles a partir dessa 

perspectiva, as fadas parecem constituir um assunto mais complexo. Diz-se isso não 

apenas porque perdurem árvores associadas às fadas, nas montanhas (as montanhas, 

onde formava-se névoa eram tradicionalmente um espaço consagrado às fadas; os fairy 

mounds), mas porque os próprios monastérios parecem ter, de alguma forma, 

contribuído para a manutenção do espaço sagrado reservado a elas. [FIGURA 58] 
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FIGURA 59: Fairy Tree. Assim como antes, ainda hoje acredita-se que amarrar fitas às ‘árvores das 
fadas’, fairy trees, traga sorte e garanta proteção desses seres mágicos contra, principalmente, perigos de 

viagens ou grandes deslocamentos. 
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ANEXO I 
 

MAPAS CONTEMPORÂNEOS 
 
IRLANDA (GALLERYHIP, 2014) 
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AS ILHAS BRITÂNICAS (ORDNANCE SURVEY, 2014) 
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ANEXO II 
 

A REGRA DE COLUMBANUS 
 

REGRAS COMUNAIS (COMMUNAL RULES) 

 
Os falantes devem ser punidos com o silêncio, os irrequietos com 
a prática da mansidão, os glutões com o jejum, os sonolentos com 
vigia, os orgulhosos com aprisionamento, os desertores com 
expulsão. Que cada um sofra exatamente de acordo com seus 
merecimentos, para que os justos possam viver justamente 
(COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. Item 15. 
Tradução nossa)235.  

 
A tabela abaixo contém uma lista de todas as transgressões que Columbanus 

imaginou que os monges de suas comunidades pudessem cometer e as punições 

respectivas. Na maioria dos casos, as transgressões e as punições aparecem numa 

relação simples; contudo, algumas vezes a pena pode ser comutada e há instâncias, 

ainda, em que as transgressões se repetem (com a mesma punição ou outra). Para esse 

resumo, assim como no documento original, a tabela está dividida em itens. 

 
Foi ordenado, meus mais queridos irmãos, pelos santos padres que nós 
nos confessemos antes da carne ou antes de irmos para nossas camas e 
sempre que for oportuno, todas as nossas falhas, não apenas as mortais, 
mas também as pequenas omissões, já que a confissão e a penitência nos 
liberta da morte. Portanto, nem mesmo os menores pecados devem ser 
omitidos da confissão (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Capítulo 
10. Communal Rule. Tradução nossa)236. 

 

                                                 
235 “The talkative is to be punished with silence, the restless with the practice of gentleness, the gluttonous 
with fasting, the sleepy with watching, the proud with imprisonment, the deserter with expulsion. Let 
each suffer exactly in accordance with his deserts, that the just may justly live”. 
236 “It has been ordained, my dearest brethren, by the holy fathers that we make confession before meat or 
before entering our beds or whenever it is opportune of all failings, not only mortal ones, but also of 
minor omissions since confession and penance free from death. Therefore not even the very small sins are 
to be omitted from confession” 



213 

 
 Se um monge… Punição 

I 
... não disser ‘Amem’ à mesa237 6 golpes 
... falar enquanto come 6 golpes238 
... “chamou alguma coisa de sua”239 6 golpes 
... não abençoar a colher com que vai comer 6 golpes 
... gritar ou falar mais alto do que o necessário 6 golpes 

II
 

... “não abençoou a lâmpada, ou seja, quando ela foi 
acesa por um irmão mais jovem e não foi 
apresentada a um superior para a bênção”240. 

6 golpes 

... fizer um trabalho preguiçoso241 6 golpes 

... cortar a mesa com a faca com a qual está 
comendo. 

10 golpes 

... que for responsável pela cozinha ou pelo serviço 
derramar sequer uma gota 

Prece na igreja ao fim do 
ofício (acompanhado) 

... esquecer a “synaxis, ou seja, no ofício, a saber, a 
prostração na igreja depois do fim de cada 
salmo”242 

Prece na igreja ao fim do 
ofício  (acompanhado) 

.... derrubar migalhas Prece na igreja ao fim do 
ofício (acompanhado) 

... derrubar migalhas em pequena quantidade Prece na igreja ao fim do 
ofício (solitária) 

II
I 

... derrubar comida ou bebida por conta de 
negligência ou esquecimento. 

Prostração imóvel na igreja 
enquanto a comunidade 
canta “doze salmos na 
décima segunda hora243” 

... derramar a comida e “for muito que ele tiver 
derramado”244 

Perder porções de sua 
ração (como restituição) e 
ter a cerveja substituída por 
água 

... sair de casa sem se prostrar e pedir uma prece 12 golpes245  

... “depois de receber a bênção (...) não tenha se 
aproximado da cruz”246 

12 golpes247 

... esquecer a prece “antes do trabalho ou depois do 
trabalho”248 

12 golpes249 

                                                 
237 No Item 12, a transgressão reaparece e Columbanus, dessa vez, sugere 30 golpes. 
238 A mesma transgressão e a mesma punição reaparecem no Item 15 
239 No Item 2, a mesma transgressão e a mesma punição reaparecem. No Item 15, ela aparece novamente, 
dessa vez como proibição de dizer “meu” ou “teu”. 
“has called anything his own” 
240 “[If he] has not blessed the lamp, that is, when it is lighted by a younger brother and is not presented to 
a senior for his blessing” 
241 No Item 15, vemos que se o monge realizar os seus deveres de forma preguiçosa, ele deverá ser punido 
com 1 imposição. 
242 “synaxis, that is, at the office, namely the prostration in church after the end of each psalm”. 
243 “Twelve psalms at the twelfth hour”. 
244 “It is much that he spilt” 
245 A pena pode ser comutada para 6 golpes se houver confissão. 
246 “After receiving a blessing (...) has not approached the cross” 
247 A pena pode ser comutada para 6 golpes se houver confissão. 
248 “Before work or after work” 
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... comer sem a bênção 12 golpes250 

... que tiver saído da comunidade, ao retornar, não 
se curvar para pedir a bênção251 

12 golpes252 
IV

 

... tossir durante os salmos e não cantá-los direito 6 golpes 

... morder o cálice com os dentes 6 golpes 

... “não seguir a ordem do sacrifício para a 
celebração”253 

6 golpes 

... ou “um padre, enquanto celebrando, que não 
tiver feito as unhas”254 

6 golpes 

... ou um diácono não tiver feito a barba e for 
celebrar 

6 golpes 

... “que recebe o sacrifício, aproximar-se do cálice, 
direto do trabalho no campo”255 

6 golpes 

... sorrir durante a synaxis 6 golpes 

... cuja risada for alta durante a synaxis 1 imposição 

... ou um padre ou um diácono não fixar os olhos 
durante a celebração 

6 golpes 

... esquecer seu crismal porque deixou um trabalho 
às pressas 

25 golpes 

... derrubar seu crismal no campo, mas encontrá-lo 
imediatamente 

50 golpes 

... deixar seu crismal em uma árvore 30 golpes 

... deixar seu crismal em uma árvore durante a noite 
toda 

1 imposição 

... receber a comunhão com as mãos sujas 12 golpes 

... “esquecer de fazer a oblação até (...) ir à 
Missa”256 

100 golpes 

... fofocar sobre outro, mas se censurar 
imediatamente 

Perdão 

... fofocar sobre o outro, mas se recusar a pedir 50 golpes 

                                                                                                                                               
249 A pena pode ser comutada para 6 golpes se houver confissão. 
250 A pena pode ser comutada para 6 golpes se houver confissão. 
251 No Item 9, Columbanus é ainda mais específico em relação à maneira como essas idas e vindas da 
comunidade devem acontecer. Diz ele: “Aquele que serve no Dia do Senhor ou em outra festa, por conta 
das abluções ou qualquer outra necessidade, requer uma prece antes de sair e entrar. Mas deixe que ele 
peça permissão. Se ele não vai longe, ele requer o sinal da cruz. Ainda que ele faça ele próprio o sinal 
enquanto anda, não é necessário que ele se vire para o leste. Qualquer um saindo da comunidade 
compressa que faça o sinal da cruz não precisa se voltar para o leste. Faça ele da mesma forma se 
encontrar com alguém enquanto anda, se ele estiver com pressa, peça uma prece, e se curve. Na casa, 
quando a genuflexão não for adequada, apenas uma inclinação deve ser observada” (COLUMBANUS in 
WALKER, 2014. Communal Rules. Item 9. Tradução nossa). 
“He who serves on the Lord's Day or on another feast, for the ablutions or for any want, requires one 
prayer before leaving and entering. But let him ask leave. If he is not going far, he requires the sign of the 
cross. Although he crosses himself while walking, yet it is not necessary that he turn towards the East. 
Anyone going out of the house in a hurry and crossing himself, does not require a turning to the East. Let 
him also do so when he meets any in walking, if he is in a hurry, asking a prayer, and bowing himself. In 
the house, where genuflexion is not suitable, an inclination only will be enjoined”. 
252 A pena pode ser comutada para 6 golpes se houver confissão. 
253 “Has not followed the order for the sacrifice for celebrating” 
254 “A priest when celebrating who has not trimmed his nails” 
255 “Who receives the sacrifice, approaches the chalice, straight from farm-work” 
256 “Forgets to make the oblation right until [they] go to Mass” 
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perdão257 
... for repreendido e não assumir a culpa 50 golpes 
..., propositadamente, der um conselho contrário a 
outro 

50 golpes 

... golpear o altar 50 golpes 

V
 

... falar alto, a não ser quando necessário 50 golpes 

... escusar-se da penitência 50 golpes 

... responder a outro, dizendo que ele não sabe o 
que diz258 

50 golpes259 

V
I 

... cometer um ato de vaidade (orgulho) Confinamento à cela 

... falar mal do porteiro (aquele irmão responsável 
por manter as horas) 

50 golpes260 

... souber de uma falha em seu irmão, mas não a 
mencionar, até que esse mesmo irmão esteja sendo 
repreendido por essa mesma falha ou por outra 

3 imposições 

... corrigir ou caluniar o trabalho de outro irmão 3 imposições 

... repreender outro que o esteja repreendendo 3 imposições 

V
II

 

... caluniar um irmão ou ouvir um terceiro 
caluniando 

3 imposições 

... falar mal do outro com má disposição 3 imposições 

... censurar outro e não reportar a seu superior 
imediato 

3 imposições 

... admoestar um outro, ermitão, a abandonar seu 
lugar para se juntar à comunidade 

3 imposições 

... não demonstrar obediência para com outro 
monge261 

3 imposições 

I I ... aconselhar um parente que estiver aprendendo 3 imposições 

                                                 
257 A pena pode ser comutada para uma imposição de silêncio. 
258 “Aquele que responder a outro irmão quando ele apontar algo, [dizendo] ‘Não é como você diz’, 
exceto se forem superiores falando honestamente a mais novos, com uma imposição de silêncio ou 50 
golpes; exceto se ele responder ao seu irmão de mesma hierarquia, se houver algo mais perto da verdade 
do que o que o outro diz e ele se lembrar, ‘Se você se lembrar corretamente, meu irmão’, e o outro, ao 
ouvir isso, não repetir sua asserção, mas humildemente disser, ‘Eu confio que você se lembra melhor, eu 
errei em minha fala por esquecimento, e eu peço desculpas se falei errado’” (COLUMBANUS in 
WALKER, 2014. Capítulo 10. Communal Rule. Tradução nossa). 
“He who has replied to a brother on his pointing something out, ‘It is not as you say,’ except for seniors 
speaking honestly to juniors, with an imposition of silence or fifty blows; unless this only be allowed, that 
he should reply to his brother of equal standing, if there is something nearer the truth than what the other 
says and he remembers it, ‘If you recollect rightly, my brother,’ and the other on hearing this does not 
repeat his assertion, but humbly says, ‘I trust that you remember better; I have erred in speech by 
forgetfulness, and am sorry that I said ill’”. 
259 A pena pode ser comutada para uma imposição de silêncio. 
260 A pena pode ser comutada para uma imposição de silêncio. 
261 No Item 9, vemos que se um monge não demonstrar obediência, deverá passar 3 dias a pão e água; no 
10, vemos que se um monge for desobediente ele deverá passar 2 dias a pão e água. Não fica claro, na 
regra, qual a diferença entre os comportamentos proibidos para que haja diferentes punições. 
262 No oitavo item há ainda a proibição de um monge segurar a mão do outro, mas não há penitência 
prescrita. Além disso, há a introdução da penitência “a ser aplicada de acordo com o julgamento do 
padre” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Capítulo 10. Communal Rule. Item 8. Tradução nossa). Ela 
se aplica quando o supervisor, responsável por mostrar hospitalidade aos recém-chegados, peregrinos ou 
outros monges, não estiver presente e os outros irmãos negligenciarem seus deveres. No Item 15, 
contudo, essa proibição reaparece e a punição sugerida é uma imposição. 
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alguma habilidade igual a de seu superiores a largar 
o aprendizado e aprender a ler 
... responder a um superior imediato, dizendo que 
apenas o abade pode julgar seus atos 

40 dias a pão e água263 

... esquecer de trazer consigo as ferramentas das 
quais foi encarregado, mas lembrar-se por si só 

6 golpes 

... esquecer de trazer consigo as ferramentas das 
quais foi encarregado, mas não se lembrar por si só 

12 golpes 

... se recusar a fazer algo que um superior lhe 
disser, a não ser que o abade o prior lhe diga a 
mesma coisa 

3 imposições 

... fizer jornadas ou desvios desnecessários 12 golpes 

... não pedir perdão enquanto estiver cumprindo 
penitência 

1 imposição 

... visitar o outro em sua cela sem pedir permissão 1 imposição 

... for à cozinha depois das nonas, sem pedir 
permissão 

1 imposição 

... sair dos limites do monastério 1 imposição 

... jovem for proibido de falar com outro e eles não 
o fizerem 

3 imposições 

... derrubar seu crismal sem nada quebrar 12 golpes 

IX
26

4  

... falar coisas preguiçosas 12 golpes265 

... se virar sem pedir permissão para sair ou sem 
receber a bênção 

6 golpes 

... tiver um sonho noturno ou uma ilusão demoníaca Cantar mais salmos, 12, 
15, 24 ou 30 

... murmurar266 2 dias a pão e água 

X
 

... procurar perdão ou mencionar desculpas 2 dias a pão e água 

... brigar com outro e não pedirem desculpas 2 dias a pão e água 

... mantiver uma afirmação falsa 2 dias a pão e água 

... insistir em sua discordância 2 dias a pão e água 

... contradisser outro monge e não pedir perdão 2 dias a pão e água 

... encurtar o tempo de uma tarefa que lhe foi 
imposta 

2 dias a pão e água 

                                                                                                                                               
“to be applied according to the judgment of the priest”. 
263 A pena pode ser comutada por prostração perante a comunidade. 
264 Aqui aparece novamente a discrição do superior; tanto em relação a pequenas infrações à mesa (que 
devem ser punidas de imediato com, no máximo, 25 golpes), quanto em relação aos banhos. “Deixe que 
os irmãos em penitência, por mais duro e sujo que seja o trabalho que façam, não lavem suas cabeças 
exceto no Dia do Senhor, ou seja, o oitavo, mas se não o fizerem, no décimo quinto dia, ou certamente 
por conta do crescimento de cachos esvoaçantes, que cada um empregue o julgamento de seu superior ao 
lavar-se”. Aos que não estão em penitência, ao “ouvirem o sinal para a synaxis que começa os encontros 
diários, que eles se lavem antes de entrar no oratório, a menos que já tenham se lavado” 
(COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. Item 9. Tradução nossa). 
“Let brethren doing penance, however hard and dirty the work they do, not wash their heads except on the 
Lord's day, that is, the eighth, but if not, on every fifteenth day, or certainly on account of the growth of 
flowing locks, let each employ the judgment of his senior in washing” 
“[Then when all] hear the signal for the synaxis that begins the day's assemblies, let them wash before 
entering the oratory, unless they have already washed”. 
265 A pena pode ser comutada por 2 horas de silêncio 
266 A transgressão aparece novamente no Item 15; dessa vez com uma pena mais leve, de 1 imposição. 
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... for descuidado na tarefa que lhe foi imposta 2 dias a pão e água 

... caluniar seu abade 7 dias a pão e água 

... caluniar seu irmão 24 salmos 
… caluniar um leigo 12 salmos 
... esquecer algo do lado de fora (do monastério) e 
esse algo for comparativamente pequeno 

12 salmos 

... esquecer algo do lado de fora (do monastério) e 
esse algo for comparativamente grande 

24 salmos 

... perder ou destruir algo De acordo com seu valor 

X
I 

… mantiver conversa com um(a) leigo(a) sem ser 
solicitado 

24 salmos 

... tiver terminado sua tarefa e não pedir por outra 24 salmos 

... tiver feito algo sem ser solicitado 24 salmos 
… for dúbio em uma declaração e com isso “afligir 
o coração dos irmãos”267 

1 dia a pão e água 

... comer em uma casa estranha sem ser solicitado e 
[isso] chegar à sua casa 

1 dia a pão e água 

... tiver andado no mundo e falar dos pecados do 
mundo 

1 dia a pão e água 

... ouvir murmúrios, calúnias ou souber de alguém 
que fez algo contra a regra e não se manifestar 

1 dia a pão e água 

... relatar um pecado do passado 1 dia a pão (sem água) 

X
II

 

… incitar raiva em um irmão e depois fizer as pazes 
e o segundo não perdoar o primeiro e mandá-lo 
para um superior 

24 salmos268 

… incitar raiva em um irmão e depois fizer as pazes 
e o segundo não perdoar o primeiro e manda-lo 
para um superior 

1 dia a pão e água269 

… “quis alguma coisa e o supervisor proibiu e o 
abade ordenou”270  
 

5 dias a pão e água 

… não for rezar à mesa ou depois da refeição 12 salmos 
... dormir durante a reza à mesa ou depois da 
refeição (ocasionalmente) 

6 salmos 

... dormir durante a reza à mesa ou depois da 
refeição (com frequência) 

12 salmos 

… omitir uma hora 15 salmos 
… omitir um dos cânticos das horas, exceto por 
aquela da manhã no inverno 

12 salmos 

... não ouvir a chamada para as rezas 12 salmos 

... receber a comunhão em usando suas vestes 
noturnas 

12 salmos 

X
II

I … comer antes da nona, no quarto e sexto dia, a 
não ser que esteja doente 

2 dias a pão e água 

... contar uma mentira involuntariamente 50 golpes 

                                                 
267 “distresses the hearts of the brethren” 
268 Para quem incitou a raiva 
269 Para quem não aceitou as desculpas 
270 “Has wanted something and the overseer forbids and the abbot orders” 
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… contar uma mentira “voluntária e 
presunçosamente”271  

2 dias a pão e água 

... mentir, for contradito e afirmar a mentira 7 dias a pão e água 

... dormir na mesma casa que uma mulher (sabendo 
que não deveria fazê-lo) 

7 dias a pão e água 

... dormir na mesma casa que uma mulher (sem 
saber que não deveria fazê-lo) 

2 dias a pão e água 

... não fechar a igreja 12 salmos 

... cuspir e o cuspe atingir o altar 24 salmos 

... cuspir e o cuspe atingir uma parede 6 salmos 

... esquecer-se de catar ou ler 3 salmos 

X
IV

 

… dirigir-se muito devagar para as preces272 50 golpes 
... dirigir-se de forma muito barulhenta para as 
preces 

50 golpes 

... demorar muito para fazer o que lhe foi dito 50 golpes 

... fizer barulho depois da paz (fim da prece) 50 golpes 

... responder teimosamente 50 golpes 

... entrar na casa com a cabeça coberta 50 golpes 

... comer sem dar graças 50 golpes 

... falar de boca cheia 50 golpes 

… fizer barulho durante as preces 50 golpes 

... mantiver raiva, má disposição ou má vontade 
contra outro irmão e não confessar 

Confinamento à cela 

... mantiver raiva, má disposição ou má vontade 
contra outro irmão e confessar 

24 salmos 

X
V

 

… perder a comunhão e não souber onde a tiver 
colocado 

Penitência por 1 ano 

… negligenciar a comunhão e ela estiver “seca e 
comida por vermes, reduzida a nada”273 

Penitência por 6 meses 

… negligenciar a comunhão de forma que 
encontrem-se nela vermes, mas se ela ainda estiver 
inteira 

Penitência por 6 meses274 

… negligenciar a comunhão de forma que pão 
perca o sabor e fique vermelho 

Penitência por 40 dias 

... negligenciar a comunhão de forma que o pão 
perca o sabor e fique roxo 

Penitência por 15 dias 

… negligenciar a comunhão mas de forma que pão 
não perca o sabor ou mude de cor, apenas 
endurecendo 

Penitência por 7 dias 

… imergir a comunhão em água Beber a água e comer a 
comunhão 

                                                 
271 “Wittingly and presumptuously” 
272 No Item 15, a transgressão aparece novamente, dessa vez acompanhada pela possibilidade da 
vagarosidade também para se dirigir a algum trabalho e a pena é de 1 dia a pão e água se o atraso for por 
negligência ou displicência ou penitência pública, se for por acidente. 
273 “Dried up and eaten by worms, with the result that it is reduced to nothing” 
274 A penitência deverá começar depois que o monge transgressor “queimar o verme com fogo e esconder 
suas cinzas na terra próxima ao altar” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. Item 15. 
Tradução nossa). 
“Burn the worm with fire and hide its ashes in the earth near the altar”. 
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... deixar a comunhão cair de um barco, de uma 
ponte ou de cima do cavalo em que estiver 
montado, não por negligência 

Penitência por 1 dia 

... deixar a comunhão cair de um barco, de uma 
ponte ou de cima do cavalo em que estiver 
montado, por negligência 

Penitência por 40 dias 

… vomitar durante a ceia ou no dia da comunhão, 
por conta de uma refeição mais elaborada do que de 
costume (não por gulodice, mas por indigestão) 

Penitência de 20 dias 

... vomitar durante a ceia ou no dia da comunhão, 
por conta de saúde ruim 

10 dias a pão e água 

… souber que um irmão está em pecado mortal e 
não o corrigir ou não confessar e, portanto, for 
considerado também um transgressor do Evangelho 

Penitência por tempo 
indeterminado275 

… souber que um irmão cometeu um pecado venial 
e não corrigi-lo ou confessar 

30 golpes276 

… souber de um irmão que cometeu um pecado 
venial, tê-lo corrigido e perceber que o irmão 
cometeu novamente o mesmo pecado, corrigindo-o 
mais uma vez 

Penitência por tempo 
indeterminado277 

... for imediatamente corrigido por um irmão e não 
lhe pedir perdão 

30 golpes278 

… um monge repreender um irmão por um pecado 
em público 

3 dias a pão e água279 

… quebrar uma das regras de uma ordem particular 
ou da disciplina geral 

Excluído da comunidade 
por 1 dia 

… falar livremente com uma mulher, sem a 
presença de uma outra pessoa de confiança 

200 golpes280 

… ousar realizar uma jornada sem a permissão de 
seu superior, sem necessidade 

50 golpes 

... engajar-se em algum tipo de trabalho para 
benefício próprio ou de uma pessoa em particular 

100 golpes 

... estiver em posse de qualquer coisa que não seja 
universalmente permitida a qualquer irmão 

100 golpes281 

... dar ou receber algo que seja necessário e legal, 
sem autorização 

12 golpes282 

... gritar para alguém que está dentro da casa 
enquanto ele estiver fora e vice-versa 

12 golpes 

… entrar ou sair da casa sem rezar e fazer o sinal da 
cruz 

12 golpes283 

                                                 
275 Pelo mesmo tempo que souber do pecado mortal de seu irmão e não agir no sentido de resgatá-lo deste 
pecado. 
276 A pena pode ser comutada para 15 salmos 
277 A pão e água 
278 A pena pode ser comutada para 15 salmos 
279 A menos que ele peça perdão ao irmão por ter-lhe repreendido na frente de toda a comunidade. 
280 A pena pode ser comutada por dois dias sem comer ou dois dias a pão e água 
281 E a perda do objeto em questão 
282 Se a punição, por algum motivo não puder ser dada, a reparação poderá ser feita através de oração. 
283 Se o monge deixar de rezar ou de fazer o sinal da cruz, serão 5 golpes 
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... iniciar uma tarefa sem rezar e fazer o sinal da 
cruz 

12 golpes284 

… fizer uma afirmação (negativa) sobre um irmão, 
por honestidade 

6 golpes 

... fizer uma afirmação (negativa) sobre um irmão, 
por excesso de crítica 

100 golpes285 

... errar a ordem dos cânticos 6 golpes 

... ousar falar no momento apontado como de 
silêncio 

17 golpes 

... perder ou danificar algum mobiliário do 
monastério por negligência ou displicência 

1 dia a pão e água286  

... perder ou danificar algum mobiliário do 
monastério por acidente 

Penitência pública287  

... titubear ao cantar um salmo 1 imposição 

... responder desnecessariamente a um salmo 1 imposição 

... responder de forma ríspida a um salmo 1 imposição 

... responder de forma orgulhosa a um salmo 1 imposição 

... cumprir a obediência de forma descuidada 1 imposição 

... preferir ler a trabalhar e obedecer 1 imposição 

... ao final da synaxis não retornar rapidamente à 
sua cela 

1 imposição 

... ao final da synaxis permanecer por pouco tempo 
com outro monge 

1 imposição 

... ao final da synaxis dirigir-se a outro lugar que 
não sua cela por pouco tempo 

1 imposição 

... ousar conversar com outro monge que não seja 
seu parceiro de cela 

1 imposição 

... rezar com outro que estiver excluído da reza 1 imposição 

... tiver visto quaisquer de seus parentes ou amigos, 
ou tiver falado com um deles sem autorização 

1 imposição 

… tiver recebido uma carta de parentes ou amigos e 
não tiver comunicado ao abade 

1 imposição 

... tiver escrito uma carta a seus parentes ou amigos 
sem pedir permissão ao abade 

1 imposição 

... atrapalhar outro na execução de sua tarefa 1 imposição 

... por excesso de zelo for além da medida legal de 
sua devoção 

1 imposição 

... por conta de seu desdém impediu a outrem, 
zeloso em sua disposição, de completar algum ato 

1 imposição 

                                                 
284 Se o monge não rezar ou não fizer o sinal da cruz, serão 5 golpes 
285 A pena pode ser comutada por uma imposição de silêncio 
286 A pena pode ser comutada pela restauração através do trabalho do próprio monge, ou por uma 
imposição, cujo valor dependerá do julgamento do superior. 
287 “Quando todos os irmãos estiverem juntos para a synaxis ele pedirá perdão prostrado no chão o tempo 
todo, até que a performance das preces tenha terminado, e ele o receberá quando o julgamento do abade 
tiver ordenado que ele se levante do chão” (COLUMBANUS in WALKER, 2014. Communal Rules. Item 
15. Tradução nossa). 
“When all the brethren are gathered at the synaxis he will ask pardon lying prostrate on the ground all the 
time, until the performance of the prayers is finished, and will receive it when he has been ordered at the 
abbot's judgment to rise from the floor”. 
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devido 
... que ocasionou uma briga (física) Penitência por 7 dias 
… desprezar seu superior imediato ou falar mal da 
regra e não se arrepender 

Expulsão da comunidade 

... desprezar seu superior imediato ou falar mal da 
regra e se arrepender mas não se arrepender 
verdadeiramente 

Penitência por 40 dias 

 

 


