
INTRODUÇÃO 

 
                    O tema central desta pesquisa está relacionado às cidades italianas, 
                 os processos de canonização e hagiografias mendicantes dos séculos 
                 XIII e XIV. Pretendemos analisar  as conexões entre esses elementos 
                 pois acreditamos ser possível perceber influências das relações sociais 
                 citadinas sobre as canonizações e a forma como se produz o relato 
                  hagiográfico na época. 
    
 Por que determinados frades eram canonizados e repetidamente 
exaltados nas hagiografias enquanto outros, também importantes, 
 não    ganhavam    o  mesmo   destaque?   O caso   de   Pedro    de   
Verona   –  conhecido   como  primeiro  mártir  dominicano – e  os  
 três  outros  frades  martirizados  dez  anos antes 
 
               As  hagiografias e  as  canonizações  dos  séculos   XIII  e  XIV  estão  
  inseridas nas  relações  sociais  das cidades e comunas italianas,  
  sendo, portanto,  influenciados  por  disputas por   poder e 
  interesses políticos. 
 
Além  do  estudo  de   bibliografia  especializada  em  santidade,  
canonizações,  relatos   hagiográficos   e   cidades   no   medievo, 
a  metodologia  consistiu   na  análise  de  fontes  do  século  XIII.   
A  História  comparada  e  a   Antropologia   histórica  deram-nos  
importantes ferramentas para  a elaboração do presente trabalho. 
 
                       
    Legenda aurea (1260-1298), de Jácopo  
    de Varazze e Vitae fratrum (1260-1271),  
    de Gerardo de Fracheto. 
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