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FONTES PARA A PESQUISA DE HISTÓRIA MEDIEVAL EM PORTO ALEGRE. Itacyr Zuffo Jr., Marcelo 
B. de Azevedo, Aline D. da Silveira, Carlinda Mattos, E. C. Nery, Marcelo Vianna, Ney M. Nordin, Stefan C. 
Bonow, Viviane Gneco, José Rivair de Macedo (IFCH, Depto de História, UFRGS) 

Diante da carência de instrumentos de pesquisa, no campo da investigação histórica, especialmente no que se refere à área da 
Idade Média, faz-se necessária a localização e sistematização de fontes no sentido de potencializar e tornar viáveis possíveis 
pesquisas. O projeto: "Fontes para pesquisa de história medieval em Porto Alegre" pretende promover um levantamento 
criteriosodos diversos tipos de fontes para o estudo da Idade Média existentes na região da Grande Porto Alegre. Esta pesquisa 
tem-se mostrado plenamente viavel e até mesmo superado as expectativas dos pesquisadores, tanto em termos quantitativos como 
também qualitativamente. Um grupo de graduandos e graduados em conjunto com o orientador José Rivair de Macedo vêm 
desenvolvendo o trabalho de pesquisa que compreendeu inicialmente a selção de bibliotecas de escolas de ensino superior da 
região e instituições de outra natureza, tais como biblioteca de ordens religiosas e Institutos culturais. A partir desta selação, os 
locais de pesquisa foram divididos entre os participantes do projeto que munidos de fichas catolográficas especialmente 
desenvolvidas segundo critérios préviamente definidos ficam responsáveis pelo levantamento das fontes. Os dados coletados são 
inseridos através do software apropriado (Access), no conjunto total de informações que deverão ser sistematizadas. É possivel 
perceber, diante da prática de pesquisa, o elevado de volume de fontes sobre a Idade Média existente em nossas cidades e 
arredores. Desde crônicas e poesias até tratados teológicos e livros de linhagem, o material já coletado apresenta consideravel 
riqueza de significado histórico, o que permite vislumbrar a segura possibilidade de pesquisas mais específicas sobre o período 
medieval (PROPESQ/UFRGS) 
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