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As conhecidfssimas dificuldades enfrentadas pelos medievalistas brasileiros 
parecem-nos ser de duas ordens. Uma, técnico-institucional, passa pela inade
quação curricular, pela pobreza de nossas bibliotecas, pelo isolamento em relação 
aos centros medievalfsticos mais adiantados, pelos contatos apenas esparsos en
tre os especialistas nacionais, enfim - corolário lógico disso tudo, por que não re
conhecer? - por uma formação deficiente. Outra, polrtica, é o conhecido discurso 
de certos grupos sobre a necessidade primordial de se conhecer a "realidade bra
sileira contemporânea" para alterá-la, o que implicaria em colocar em segundo pla
no, se não mesmo excluir, o estudo de áreas segundo eles desvinculadas daquele 
objetivo, caso de História Antiga e .Medieval.· Naturalmente, estas duas ordens de 
problemas estão bastante articuladas. As deficiências técnicas reforçam a argu
mentação polrtica, esta impõe limites institucionais que tornam mais d!ffcil a supe
ração daquelas deficiências. Nas rápidas considerações que se seguem, pensa
mos no problema pelo ângulo estritamente técnico-cientifico. Não por desconside
rar sua faceta polrtica, mas por acreditar que uma Sociedade Brasileira de Estudos 
Medievais possa e deva ser o canal para isso. Ademais, de alguma forma atacar 
uma das pontas da questão é também atingir a outra. . 

Assim colocado o problema, propomos quatro pontos de reflexão e/ou en
caminhamento. Em primeiro lugar, os alunos que buscam a Pós-Graduação em 
História Medieval chegam com inevitáveis lacunas na sua instrumentalização. Não 
basta os orientadores insistirem sobre a necessidade imprescindfvel de determina-
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dos conhecimentos técnicos para os estudos medievalfsticos, pois não é função 
deles fornecê-los. E muitas vezes não podem sequer indicar com convicção onde 
seus orientandos obteriam com segurança tais instrumentos de trabalho. Desta 
forma, parece-nos fundamental que determinadas disciplinas se tornem obrigató
rias na formação das próximas gerações de medievalistas brasileiros, especial
mente: latim medieval, pois os cursos de latim clássico não chegam obviamente a 
satisfazer as necessidades daqueles que se dedicam ao estudo da Idade Média; 
catecismo, pois como observou Duby (Dialogues, Paris, Flammarion, 1980, p. 
138) a descristianização de nossa cultura torna-se um obstáculo para a compre
ensão da sociedade medieval, cujos pensamentos e sentimento são marcados por 
textos sagrados cujos conceitos básicos a maioria dos estudantes desconhece: o,_ 
catecismo deve se tornar uma ciência auxiliar da História Medieval; paleografia, na 
medida que o microfilme e o xerox podem colocar ao alcance de pesquisador os 
ricos acervos dos distantes arquivos europeus. 

Em segundo lugar, afigura-se-nos muito importante um levantamento das 
fontes' primárias existentes nas bibliotecas brasileiras, ampliando e aperfeiçoando 
a Iniciativa realizada recentemente para a cidade de São Paulo pelos professores 
Maria Luiza Corassin e Jônatas Batista Neto: Catálogo de fontes de História An
tiga e Medieval, S. Paulo, USP, 1987. Um guia deste tipo pode sugerir temas de 
trabalho ao inoicar a existência acessfvel de determinadas fontes, poupar tempo 
aos pesquisadores, servir de orientação para novas aquisições tanto em plano 
particular quanto sobretudo institucional. Aliás, parece-nos que os sempre mingua
aos recusos para aquisição de livros nas Universidades brasileiras deveriam, na 
área de História Medieval, ser canalizados majoritariamente para a compra de 
fontes primárias. De fato, as obras historiográficas tendem naturalmente a se ob
soletizar mais cedo ou mais tarde, enquanto um núcleo documental rico e variado 
prestará serviços a todas as futuras gerações de pesquisadores. Ademais, as 
grandes coleções documentais, cada uma com várias dezenas de volumes, são 
inacessfveis a bolsos particulares. 

Em terceiro lugar, propomos um Bolsa de Pesquisas Medievalfsticas em An
damento. Não é necessário insistir sobre a importância de cada pós-graduando ou 
de cada pesquisador já consagrado saber que trabalhos estão sendo desenvolvi
dos por todo pafs na sua área de atuação. Pode-se assim evitar duplicação de es
forços, recortar melhor certos objetos de estudo e se trocar idéias com estudiosos 
de outras partes do Brasil. Coloca-se, é claro, a questão de uma instância que 
centralize essas informações e coloque-as ao alcance dos interessados. O ideal é 
que uma Sociedade Brasileira de Estudos Medievais coordene tal empreendimen
to, lançando anualmente um boletim com aqueles objetivos ou reservando numa 
revista por ela editada uma seção que cumpra aquele papel. Na impossibilidade 
disso, dever-se-ia buscar, em alguma das revistas históricas existentes no pafs, 
um espaço que pudesse ser reservaqo ao noticiário de interesse para os medieva
listas. 

Por fim, pensamos que seria interessante existir, em nfvel nacional, alguns 
projetos coletivos de trabalho. Não se trataria, bem entendido, de algo que. limitas
se a liberdade dos pesquisadores, mas de um elemento aglutinador de várias pes
soas e/ou instituições com interesses temáticos afins. Cada um desses projetos -
inevitavelmente poucos num quadro acadêmico como o nosso - levantaria as la
cunas no conhecimento, os caminhos a serem percorridos, grandes hipóteses a 
serem discutidas. Representariam sugestões a serem desenvolvidas em artigos, 
livros, teses, comunicações a congressos, etc. Facilitariam a realização efetiva da 
sempre falada e raramente praticada interdisciplinaridade. Teriam, ao menos no 
plano teórico, maiores possibilidades de sensibilizar as agências financiadas do 
que projetos individuais. 
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Acreditamos que tais projetos devam pensar na cons~rução de um saber 
historiográfico novo, abandonando o sentimento de inferioridade intelectual que nos 
leva quase sempre a seguir modismos europeus depois que estes já foram ali su
perados. Ao contrário, devemos pensar num trabalho paralelo ao dos grandes 
centros medievalrsticos, até para aproveitar "no calor da hora" as discussões e 
publicações que eles estão gerando. Ora, se o bom historiador, como lembra Le 
Goff (Pour un autre Moyen Age, Paris, Gallimard, 1977, p. 15), associa rigor e 
imaginação, não seria mais fácil reunir coletivamente aquelas duas qualidades? A 
nova historiografia eom sua temática sempre em expansão, com o recurso a vá
rias ciências afins, com a construção de novas metodologias para novos objetos 
de estudo, com uma crescente massa de publicações documentais, livrescas e 
periódicas, 'pede um trabalho grupal e interdisciplinar. O esforço intelectual do his
toriador deve deixar de ser solitário e tornar-s~ solidário. 

Por outro lado, tal pretensão deve ser é9locada nas suas reais proporções, 
levando em consideração o material disponrvel ou passrvel de ser obtido, as pes
soas que se engajam no projeto, as condições práticas (número de participantes, 
financiamento, cronograma, etc) do grupo. O ponto de partida deve ser um Roteiro 
de Pesquisa fornecendo sugestões, hipóteses e problemas que cada pesquisador 
ou sub-grupo desenvolveria autonomamente, mas cruzando e comparando os re
sultados. O produto final, espera-se, surge mais cedo e mais aprofundado do que 
no caso de um pesquisador isolado. Em parte, a qu~lidade e a quantidade da atual 
produção medievalfstica européia deve-se a isso. E claro que ali há uma massa 
crltica que viabiliza tal procedimento mas, mesmo numa escala bem mais modesta, 
tal prática também poderá render frutos positivos entre nós. 

Apenas a trtulo ilustrativo, tomemos como exemplo um objeto que atualmente 
nos ocupa, pensando num Roteiro de Pesquisa sobre as utopias r'nedievais. 

I) AS PALAVRAS 

- Mentalidade(s): "História ambrgua"? 
- Imaginário: conceito por construir 
- Utopias ou pantopias? 
- Natural/sobrenatural: fronteira anacrônica. 

11) OS "FATOS" 

...,. representações imaginárias: Cocanha, Pararso, etc 
- fenômenos concretos idealizados: claustro, reino de Preste João, etc. 

111) AS FONTES 

- privilegiadas: iconográficas, literárias, hagiográficas, cronrsticas 
- secundárias: teológicas, materiais 

IV) A G~NESE 
- material arquetrpico? 
- inversão da realidade vivida? 

V) OS MEIOS DE DIFUSÃO 

- aculturação 
- tradíçAo oral 
- relatos de testemunhos 
- exempla 
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VI) O MAPEAMENTO CAONOLÓGICQ-ESPACIAL 

- Quais utopias em quais lugares? 
- a migração utópica: derivação, adaptação, influência 
- a construção utópica e seu contexto histórico 
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