
Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1766 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 
RESUMOS DE PESQUISA ....................................................................................................... 1767 

 
  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1767 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PESQUISA 
 

OS IMPACTOS DA FÉ NO INDIVÍDUO, SOCIEDADE, E EVENTOS DA IDADE MÉDIA ...................................... 1768 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1768 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Teologia    

 
 

OS IMPACTOS DA FÉ NO INDIVÍDUO, SOCIEDADE, E EVENTOS DA IDADE MÉDIA  
 

ANTONIO VITOR SILVA E LIMA  
 

Este trabalho trata-se de uma exposição de fatos a respeito da sociedade medieval européia, 
especificamente, sua relação com a fé, representada pela igreja católica, e como essa atuava sobre 
a vida do homem comum. Dessa forma, pretende-se desenvolver uma discussão sobre quais 
impactos a crença gerou no cotidiano e na psique humana da época, e explicar alguns fatos a 
respeito da miraculosa historia de vida de Joana d´Arc, e uma instigante vitória dos cristãos 
durante as cruzadas. A importância que esta discussão trás esta na forma como a história trata a 
religião, objeto importantíssimo na construção da mesma, apresentando seus impactos coletivos 
sem aprofundamento no individual.  O projeto tem como objetivo, trazer um maior 
aprofundamento na questão fé, durante a idade média, abordando não somente sua função 
histórica como movimento, e impactos sociais no coletivo, mas também como afetava o pensar 
individual e até mesmo suas consequências psicológicas em algumas figuras importantes.  a 
pesquisa foi realizada por meio de analise bibliográfica do livro, Historia Das Cruzadas, de Voltaire, 
com ilustrações de Gustavo, com complemento em alguns sites. Além disso a analise documental 
dos documentários:Joana d'Arc, arquivos confidenciais, lançado pelo canal History em 
02/02/2012, e Crusades:Crescent and the Cross, lançado pela History Channel em 
06/11/2005.Todo conteúdo fora compilado e utilizado de forma a justificar o tema proposto 
contando com uma reflexão teórica do autor da pesquisa Antonio Vitor Silva e Lima Os resultados 
alcançados revelam que a fé tem uma influência além do coletivo, podendo ser estudada atravez 
dos efeitos biológicos que esta gera nos fiéis.  Foi comprovada graças à pesquisa da Universidade 
de Oxford, no Reino Unido, que a fé tem influência sobre a percepção de dor dos fiéis, uma 
espécie de efeito analgésico que pode ter tido relação direta, com ações realizadas por Joana 
d´Arc, durante um importante evento que mudaria a história da Europa. A mesma situação 
poderia também explicar outra grande façanha durante as cruzadas, quando um grupo pequeno 
de cristãos derrotou um numero muito maior de muçulmanos graças a um surto de adrenalina 
que teve sua fé como gatilho.   Conclui-se que a fé muito mais do que um movimento coletivo 
ideológico, pode explicar de forma biológica, ações decisivas partidas de indivíduos singulares, 
tudo graças a sua imensa difusão e enraizamento na sociedade medieval européia.          

 


