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Visamos com o nosso trabalho relatar o que desenvolvemos durante a vigência da bolsa 

PIBIC/CNPq (agosto de 2013 a julho de 2014). Trabalhamos, durante esse período, assim 

como nos 6 meses que o antecedem (como voluntário), no projeto de pesquisa “Os Tempos da 

Santidade: Processos de canonização e relatos hagiográficos dos santos mendicantes (séculos 

XIII-XIV)”, orientado pelo Prof. Dr. Igor Salomão Teixeira do Departamento de História 

Medieval. Após um ano de bolsa, então, entramos em contato com uma bibliografia 

relativamente vasta e especializada sobre os assuntos que nos interessaram, a saber: ordens 

mendicantes, hagiografia, canonização na Idade Média, martírio, Pedro de Verona – ou Pedro 

Mártir (†1252) – Antropologia histórica, História Intelectual, Tomás de Aquino (†1274), 

história das cidades italianas no século XIII. Tivemos também a oportunidade de analisar uma 

rica documentação produzida por membros da Ordem dos Irmãos Pregadores, como capítulos 

da Legenda aurea, de Jacopo de Varazze (†1298), das Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum, 

de Gerardo de Frachet  (†1271) e a Questão 124 da Suma teológica, de Tomás de Aquino. 

Além disso, para auxiliar iniciamos o estudo de línguas que auxiliam na continuidade dos 

estudos nessa área de atuação, como o francês, o italiano e o latim. Atividades desenvolvidas: 

Participação na X Semana de Estudos Medievais da UFRJ (junho de 2013, ainda como 

voluntário); I Seminário Internacional sobre Hagiografia Medieval (outubro de 2013, no qual 

fomos colaboradores na organização) e o XXV Salão de Iniciação Científica da UFRGS 

(outubro de 2013), onde fomos agraciados com o prêmio de destaque de sessão. Entendemos 

também como resultado da nossa participação no projeto de pesquisa os textos que 

escrevemos e estão por serem publicados nas atas da X Semana, “O Martírio no século XIII: 

Pedro de Verona, o primeiro mártir dominicano?”; nas atas do seminário sobre Hagiografia, 

cujo título é “Os mártires antes de Pedro de Verona: hipótese sobre a relação entre escrita 

hagiográfica mendicante, canonização e as cidades italianas no século XIII”. Sobre as 

reflexões teóricas acerca da História Intelectual que desenvolvemos escrevemos um texto que 

está em fase de revisão para ser enviado a revistas especializadas. O título é “Primeiros 

contatos com a História Intelectual: dificuldades, problemáticas, possibilidades”. Nossa 

intenção com essa explanação (SIC/2014) é justificar o apoio financeiro e estrutural em nós 

investido, demonstrando a nossa tentativa de contribuir para a produção de conhecimento 

histórico através do primeiro contato com a atividade de pesquisa. 


