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Todos nós sabemos das dificuldades enfrentadas pelo pesquisador de His
tória Medieval no Brasil no tocante à coleta de fontes e à impossibilidade de ·um 
contato contrnuo com os arquivos europeus. Hoje queremos tratar de duas ques
tões menos técnicas e, talvez, mais humanas: o reduzido número de pesquisado
res e seu isolamento. 

O pequeno número de estudiosos de História Medieval é uma realidade in
contestável. Mesmo numa instituição bastante privilegiada como a Universidade de 
São Paulo não passam de uma meia dúzia, concentrados no Departamento de 
História; e em outras escolas de nrvel superior acreditamos que não passam de 
um ou dois, em média, para cada curso de História. Além disso, não contamos 
neste terreno sequer com estudiosos de campos paralelos ao da História, como 
a literatura, por exemplo. Aqui os especialistas dão sempre preferência aos peno
dos moderno e contemporâneo das lrnguas vernãculas. 

Portanto, a Idade Média é entre nós mais desfavorecida que a Antigüidade, a 
qual congrega, além dos historiadores, arqueólogos e professores de latim e grego, 
formando uma razoável comunidade de pessoas com interesses comuns. 

A esse problema soma-se um outro que, diga-se de passagem, não é apa
nágio de nossa disciplina apenas, mas afeta todos os setores da ciência hodierna, 
o do isolamento criado pela especialização. 

Esta, em prindpio saudável, é um desses maJes necessários que nos colo
ca diante do perpétuo dilema entre o aprofundamento dos conhecimentos num de
terminado setor da História Medieval e a manutenção de um razoável nrvel de in-
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formação sobre todo o perfodo. Em geral optamos pelo primeiro e, com a dificulda
de que temos para a obtenção de material de estudo, o aprofundamento torna-se 
também um estreitamento da faixa de nossos conhecimentos. 

Isto num pafs com uma boa comunidade de medievistas não representa um 
grave problema, porquanto ar é sempre possfvel achar pelo menos uma meia dúzia 
deles interessada no mesmo setor. Aqui, todavia, com o sermos muitos poucos, ao 
fazer tal opção nós nos isolamos, porquanto dificilmente iremos encontrar um cole
ga trabalhando no mesmo terreno. 

O resultado mais evidente desse problema pode ser visto na composição 
das bancas examinadoras de teses, onde ê raro topar com algum especialista na 
temática escolhida pelo candidato, af inclufdo, muitas vezes, o próprio orientador -
digamos sem nenhuma intenção pejorativa. 

Não é preciso insistir nos prejufzos que tal postura causa à qualidade dos 
trabalhos apresentados, uma vez qua não são avaliados por uma crrtica especiali
zada nem durante a sua preparação, nem durante o seu julgamento. 

Muitos orientandos devem sentir-se inseguros, como nós nos sentimos du
rante toda nossa carreira, quando, ao buscar uma apreciação do seu trabalho junto 
ao orientador, ou junto aos colegas, recebem a tradicional resposta de que a apre
ciação é mais de ordem metodológica, porquanto o conteúdo lhes escapa, por não 
serem especialistas no setor. 

A solução ideal para essa questão seria a multiplicação do número de me
dievistas, o que é e serâ sempre uma utopia no Brasil. Porém existem outras solu
ções, que não deixam também de ter seus inconvenientes, mas que poderiam re
solver em parte tal problema, como, por exemplo, a constituição de grupos de tra
balho entre os orientandos de um mesmo professor, centrados no estudo de temas 
- ou de um tema - pertencentes à sua ârea de especialização. 

Em todo caso não viemos aqui - e seria muita pretensão se o fizéssemos -
para apresentar soluções, mas tão somente para chamar a atenção dos colegas 
para dois problemas que têm afetado seriamente os estudos de História Medieval 
no Brasil e, a nosso ver, não têm recebido até hoje a atenção que merecem. 
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