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 Este trabalho compreende a bolsa de iniciação científica PROBIC/FAPERGS para o 
período de fevereiro a julho de 2016. Está inserido no projeto de pesquisa Os Tempos da 
Santidade: Processos de Canonização e relatos hagiográficos dos santos mendicantes (séculos 
XIII e XIV). Especificamente, como atividade da bolsa de Iniciação, analisamos temas 
relacionados à Ordem dos Frades Menores, mais conhecida como Franciscanos, e sua 
expansão para além da península Itálica a partir do século XIII. Trabalhamos com a 
institucionalização da Ordem, ou seja, o momento em que ela é tornada, de fato, uma Ordem a 
serviço da Igreja oficial. Importa, neste ponto, o fato dos franciscanos terem nascido como 
uma fraternitas e as ligações de Francisco com o papa Inocêncio III. Isso permitiu que a 
Ordem não fosse considerada herética. A expansão ocorreu, primeiramente, dentro da Itália e 
depois para outras regiões, como Inglaterra e Alemanha. Além disso, os frades foram à Ásia e 
à África. Este processo revela algumas questões: hostilidades na recepção aos pregadores, 
dificuldades de idioma, de compreensão cultural e costumes, questões relacionadas ao 
imaginário. Os documentos analisados neste trabalho foram as regras da Ordem, ainda da 
primeira metade do século XIII e crônicas escritas por frades franciscanos, como a crônica de 
Salimbene de Adam, de Parma, escrita por volta de 1282. As análises apontam para as 
dificuldades enfrentadas pelos frades menores no processo de expansão, principalmente no 
contato com povos não cristianizados e isto está relacionado também ao objetivo mais amplo 
do projeto no qual esta pesquisa está inserida: podermos entender um pouco mais sobre  os 
mártires em situações que frades são mortos na empreitada da expansão. 


