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As observações metodológicas feitas pelo Prot. Celso Tave1ra, da UFOP, 
sobre "questão do desenvolvimento econOmico europeu entre os séculos XI e XIII" 
são perfeitamente oportunas, como válidas. Não seria nada ruim se suas ofensi
vas sobre métodos e teorias envolvtdas viessem em estilo panfletário. O estilo 
provocaria matar impacto e, também, possfveis reações futuras. 

Entre todas as lacunas mostradas na comumcação do Prof. Celso Taveira, 
no meu entender, a que é ma1s gritante é sobre o papel da IgreJa na Idade Médta 
em geral. Mesmo os melhores autores que traealham com o materialismo histórico 
calam-se ou poupam a Igreja de sua atuação fatal nos acontectmentos medievais. 
Tem-se a impressão que os historiadores medievais evitam uma possrvel inimiga 
por desleixo ou incômodo. 

Pode-se reconhecer a Igreja atuando como nos ensina o Prof. Annando 
Castro, da Universidade do Porto, como uma entidade "seguradora" garantindo a 
ordem soc1al através da assistência e promovendo encontros e decisões rx>llücas 
em adros de igrejas ou portas de mosteiros e conventos. Mesmo que históricas, só 
estas explicações não nos satisfazem e muito menos convencem. Pirenne já 
chamava a atenção do papel da Igreja desenvolvido na primeira fase da Idade Mé
dia, quando ela garantia o equillbno social. É preciso, entretanto, querer mais, inda
gar mais e levantar muitas outras perguntas ainda sem respostas. A Igreja não as
sistiu a formação da sociedade feudal apenas. Ela atuou na confecção desta so
ciedade. O mesmo Pirenne é quem afirma que a Igreja traçou um ideaJ econômico 
ao proibir a usura e o comércio. Ela não só, acompanhando os tempos, se enfeu-
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dou, como foi agente deliberado na feudalização das gentes. lnstrukta e culta sou
be sentir e construir o processo produtivo que se descortinava em nova era eco
nômica. É preciso rediscutir seu papel ao se enfeudar tanto para proveito próprio, 
como também, formadora da nova classe dominante e dirigente, de tal manetra 
que, fique claro não só seu aval à nova ordem-dominante, mas também sua atua
ção como elemento essencial em traçar normas e construir bases de um novo 
sistema produtivo. 

Entre as três grandes forças que se encontram no inrcio da Idade Média -
. cristianismo, germanismo e pagantsmo - sabe-se que a hegemonia foi do cristia

nismo. É, pois, preciso reestudar a força do cristianismo não só na fraterna entrega 
das chamadas idéias religiosas cnstãs feita inteligentemente pela evangebzação 
das gentes, mas também porque, contradição sobre contradição, a Igreja não tez a 
fraterna entrega do pão e da terra criando uma sociedade sem servos e sem Se
nhor. Mais. É preciso esclarecer porque a Igreja torna-se "senhora" e formadora e 
sustentadora de "senhores" e, ao mesmo tempo formadora de "servos" e plastifi
cadora da Servidão. 

A chamada "pax carol(ngia" talvez tenha sua explicação na formação de 
uma sociedade de senhores e servos através da pioneira evangelização da Ant1ga 
Gália. A .. pax carol(ngia" foi obra da "pax eclasiástica" tmposta pela Igreja. Encon
tramos ar o sentido histórico de denominarmos a Gália (França) como filha pnmo
gênita da Igreja. 

Na segunda fase da Idade fv1édia quando ocorre o desenvolvimento comer
cial uma análise melhor sobre a presença da Igreja, ainda, estâ longe de ser devi
damente pesada. Qual foi a atuação da Igreja na desteudalização da Europa? Eis a 
grande questão que passa pelos nossos pensadores que se dedicam à História. 

Na evolução de uma dominação pela via feudal para outro tipo de dominação 
a Igreja também pregou seu Evangelho? A Igreja viu primeiro o burguês e o deno
minou por primeiro de .. homem novo"? A Incipiente burguesia foi doutrinada e sou
be abrigar ideologicamente as novas formas de evangelização? A Igreja sentiu e 
agiu àquela época como progressista? Se são perguntas, agora sem respostas, é 
preciso, com ou sem ousadia, aprofundar mais os estudos sobre o patrocfnio que a 
Igreja assume sobre a liberação das proibições sobre a usura e o comércio na no
va fase medieval. 

Canonistas e Juristas eclesiásticos, como nos mostra Roberto Campos em 
ulnterpretações sobre as Leis Medievais da Usura .. , na segunda fase da Idade Mé
dia, já se ocupam em desfazer o ideal econôm1co entravado da primeira fase. Mas, 
é preciso também checar a atuação da Igreja no quotidiano da produção nos anti
gos feudos e qual foi seu papel em tentar mudar a meta da produção para os se
nhores, para a produção do mercado e, evidentemente, o desencadeamento da 
formação de novos senhores dominadores. 

Nossos estudiosos de História Medieval têm ainda o compromisso de me
lhor explicar toda a duração da idéia de Cruzada, assim como o desenrolar de to
das elas. A idéia de Cruzada sana movida pelo mesmo princfpio do "amai-vos uns 
aos outros"? 

· Afinal, a Idade Média inteira está toda comprometida com a presença da 
Igreja. Sabemos que nossa História comumente é denominada de Ocidental e 
Cristã: sobre o Ocidental não temos dúvidas; sobre o Cristão temos todas as dúvi
das. Só quando todos os enigmas históricos forem desfeitos é que teremos condi
ções de compreender toda "a força da tradtção" da Igreja e, porque, ainda hoje, se 
beija a terra. 
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