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1. Preencher Plano de Trabalho exclusivamente para projeto NOVO.  
2. O docente com projetos de pesquisa/extensão pode ter, no máximo, dois projetos em andamento em 

uma ou duas instituições. 
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PROJETO DE PESQUISA 

Apresentar projeto com no máximo 6 laudas, contendo: Título, Introdução, Objetivo, Métodos, 
Resultados Esperados, Referências Bibliográficas e Cronograma para 01 ano (incluindo relatório ou 
artigo produzido).      

 
 

 

IMPORTANTE: 
1. Manter seu currículo atualizado na Plataforma Lattes, pois será consultado quando 

necessário. Não anexá-lo a este projeto. 

2. Entregar o formulário preenchido e a proposta de projeto de pesquisa até o 15 º dia útil do 

mês de Abril do ano corrente à Coordenação. 
 

Data: 11 / 04 / 2011    Assinatura do docente: 
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TÍTULO: A CRÍTICA FILOSÓFICA AO PODER TEMPORAL DA IGREJA 

NO FINAL DA IDADE MÉDIA 
 

1. Ementa.  

      Este projeto de pesquisa pretende abordar o pensamento de alguns filósofos medievais que, 

sendo envolvidos na disputa entre papa e imperador romano – germânico sobre quem deveria ser a 

autoridade máxima do mundo cristão, ponderam que o primeiro não pode aspirar ao poder 

temporal e deve limitar-se ao poder espiritual.  

 

2. Objetivo. 

      A presente pesquisa tem o objetivo de mostrar como a filosofia medieval, contrariamente a uma 

longa tradição que a considera uma simples escrava da teologia, não é algo monolítico que se 

dedica somente a estudar e aprofundar temas ligados aos dogmas, a fé e outros assuntos religiosos, 

de particular ou exclusivo interesse das autoridades eclesiásticas. No século XIV, por causa de 

mudanças, mesmo muito lentas, nos campos sociais e políticos,
1
 surge uma tendência que questiona 

a relação entre religião e política e em particular a pretensão da Igreja de cuidar dos assuntos não 

somente do outro mundo, mas deste também. Alguns filósofos discordam da interpretação de que 

na Bíblia estaria justificada a teoria da “plenitude do poder”, pela qual o papa teria direito às duas 

“espadas”, a secular e a espiritual. A questão envolve também o aspecto jurídico, numa época em 

que estava sendo resgatado o direito natural e o direito romano, que Tomás de Aquino considera 

mais apropriado do que o direito divino para governar o Estado. Mas, na perspectiva da Igreja, o 

direito natural serve para defender a tese de que o “corpo” da humanidade cristão, por natureza, 

deve possuir só uma cabeça, o papa. O pensamento contrário a esta tese pode ser considerado, 

mesmo que ainda não seja suficientemente aprofundado, como um precursor do moderno laicismo, 

que separa claramente as duas esferas de poder, conseguindo dessa maneira evitar lutas e divisões, 

que ensanguentaram o mundo cristão desde o século XI, e sobretudo no início do século XIV.
2
     

                                         
1 Recuperação de cidades e comércio, fortalecimento das monarquias nacionais em alternativa ao ideal do império 

universal e cristão, fundação de universidades. 
2 Não podemos esquecer as divisões internas na mesma Igreja, que se manifestam em vários movimentos heréticos e 

nas discordâncias entre ordens religiosas. É também a época do exílio de Avignon, após a expulsão de Roma. 
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3. Justificativa. 

      Como dito, no século XIV, aparece uma mentalidade pré - laica que, na trilha de uma 

interpretação diferente da Bíblia, tenta separar as esferas da religião e da política, delimitando 

claramente o campo da ação de cada uma. É o início de um lento processo, que rompe com uma 

tradição pela qual a religião deve moldar todos os aspectos da vida do indivíduo. Este processo 

será concluído, pelo menso do ponto de vista político e jurídico, com a supressão do Estado 

Pontifício em 1.870.      

      A justificativa de tratar este tema está no seu interesse, porque a religião continua assunto 

importante na nossa sociedade, e poderia até ter sido favorecida, pelo fato de ter sido forçada a 

abandonar as pretensões temporais e poder dedicar-se principalmente a atividades e temas 

espirituais.  

 

4. Desenvolvimento do Tema 

      Podemos identificar pelo menos dois filósofos que defendem o pensamento acima tratado: 

Marsílio de Pádua e Guilherme de Ockham. Eles escrevem numa época de violentas lutas entre o 

imperador e o papa.  

      O primeiro observa que o Novo Testamento pode ser lido em sentido literal ou alegórico: mas 

este último depende do homem, está sujeito a erros ou interpretações convenientes; só o sentido 

literal tem validade (por exemplo, as palavras de Cristo aceitando o pagamento de impostos, 

significam a aceitação do poder civil). Mas neste caso, o Novo Testamento nada fala em termo de 

política e sociedade, então para tratar destas, devemos esquecer as Escrituras, que têm objetivos 

exclusivamente no campo religioso (salvação) e não fornecem solução para os problemas materiais 

e sociais do Estado. A responsabilidade da discórdia (que divide em dois partidos os cidadãos dos 

estados e das cidades do Sacro Império, especialmente nas atuais Alemanha e Itália) é unicamente 

do papa, por causa a corrupção das duas faculdades mentais: perversão do apetite (ambição) e 

falso pensamento (a respeito da plenitude do poder). Não vem da ignorância, então não adianta 

tentar convencê-lo com argumentações racionais; o único meio é a força. Marsílio resgata o 
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pensamento político de Aristóteles, centrada na polis, que deve ser governada pelo conjunto de 

cidadãos, sem intromissão de qualquer autoridade eclesiástica. 

      Também o franciscano Ockham
3
 defende a interpretação literal da Bíblia e ataca a teoria da 

plenitude do poder, que seria justificada por alguma frase de Pedro. Cristo criou o poder apostólico 

de Pedro para o bem comum do rebanho (a salvação da alma) e não para escravizá-lo por meio de 

um poder absolutista, nem para enaltecer o cuidador do rebanho (Pedro e os demais papas). Por ser 

espiritual, este poder deve visar o bem comum mais que o civil. A experiência mostra que visa o 

bem particular (do papa). Então, ele não tem direito a plenitude do poder não só no campo 

temporal (o que é evidente por si mesmo, pois pertence a outra autoridade), mas tampouco no 

espiritual, no qual ele atua de forma tirânica (por não ser eleito pelo povo). Os dois poderes são 

legítimos e distintos, mas em situação de igualdade. Na opinião do comentador Michel Villey, 

Ockham, por ser nominalista, terá uma grande influência sobre a formulação do positivismo 

jurídico moderno, cuja concepção do direito natural se diferencia da clássica (Aristóteles, Cícero, 

mas também Tomás) por centrar-se no indivíduo e não no cosmo ou na polis. Por causa deste 

pensamento, Ockham conclui que o direito natural concede aos romanos o direito de escolher o 

papa, que os governa.  

      Marsílio e Ockham diferem pelo método utilizado, pela concepção do direito natural e pelas 

conclusões sobre a organização da sociedade. Apesar disso, eles têm em comum um pensamento 

surpreendente, numa época em que a Igreja mantinha o monopólio da cultura e exercia um real 

controle sobre as atividades intelectuais e governamentais. Mas o caso dos dois filósofos não é 

isolado: na mesma época, o poeta Dante argumenta que a autoridade do príncipe não vem do 

pontífice, porque este não recebeu tal direito nem da natureza, nem de Deus, nem de outro 

imperador, nem do consenso universal, nem de si mesmo (que seria o mais absurdo do ponto da 

lógica). Tudo isso mostra a quebra de uma pretensa unidade monolítica por parte da Igreja e a 

eliminação de uma fé absoluta nos textos revelados. 

 

                                         
3 A hostilidade de Ockham contra o papa João XXII é justificada pelas suas medidas contra a ordem dos 

franciscanos rigoristas (fieis ao princípio da pobreza). 
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5. Método.  

      A pesquisa consiste na leitura e na consulta de textos, em levantamentos bibliográficos e em 

análises e comparações de obras.  

 

6. Interação deste projeto com outros da mesma área de pesquisa. 

      Deverá ser mantido contato com os professores que desenvolvem outros tópicos, dentro do 

objetivo do grupo de pesquisa: a relação entre filosofia medieval e religião. 

 

7. Grupo de Pesquisadores 

       

       7.1 Pesquisador Responsável: Prof. Sidnei Vares 

        

       7.2 Colaboradores: Prof. Roque Frangiotti 

                Prof. Edson Dognaldo Gil 

                Prof. Isaar Soares Carvalho 

                                       Prof. Ivanir Signorini 

        

       7.3 Alunos Associados: 

                                       A definir (quatro alunos) 

 

8. Cronograma de Atividades de Pesquisa 

 
 

Atividades a serem desenvolvidas Abril 11 mai jun jul Agô set out nov Jan 12 fev mar abr 

Levantamento da Bibliografia Complem. x            

Leitura e Documentação  x x x x x x x x x x  

Construção Lógica do Trabalho   x x x x x x     

Encontros do Grupo  x x  x x x x x x    

Redação do Texto      x x x x x  x  

Entrega do Relatório de Pesquisa            x 
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PARECER DO CONSELHO DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO  

Avaliação Geral do Projeto: 

Considerar principalmente: a contribuição científica para a área e se a proposta é adequada ao Projeto 
do Curso; se o cronograma está adequado. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Avaliação :   (        ) APROVADO              (        ) NÃO APROVADO 

Nome do Coordenador do Conselho 
 do Núcleo de Pesquisa e Extensão: 

Data:_____ /_____ /_____. Assinatura: 

Nome do Coordenador da Linha de Pesquisa: 

Data:_____ /_____ /_____. Assinatura: 

IMPORTANTE: Enviar todo o processo do docente à 

Pró-Reitoria Acadêmica 
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PARECER DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários está de acordo com os pareceres dos: 

Conselho do Núcleo de Pesquisa e Extensão e do Coordenador da Linha de Pesquisa? 

(     ) SIM                 (     ) NÃO 

Comentários: ________________________________________________________________________ 

                        ________________________________________________________________________ 

 
Comentários adicionais que justifiquem o parecer da Pró-Reitoria:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

 

 

Avaliação :   (        ) APROVADO           (        ) NÃO APROVADO 

Nome do Pró-Reitor Acadêmico: 

Data: _____/_____/_____. Assinatura: 

 

 


