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RESUMO 

 

 

A sociedade cristã sempre imaginou uma recompensa paradisíaca na vida após a morte e com 

Dante Alighieri não foi diferente. Nesta busca pelo paraíso, tanto nesta vida, quanto na vida após 

a morte, o poeta florentino escreveu um dos poemas mais estudados e recitados no mundo, a 

Commedia. Em meio a disputas políticas dentro de Florença, que Dante considerava seu paraíso, 

o poeta foi exilado e por meio de sua escrita vagou pelas cortes italianas em busca de um paraíso 

nesta vida. Neste trabalho procuramos demonstrar como se deu este processo, seja pelas disputas 

políticas em que Dante se envolveu, bem como na sua defesa ao Império e oposição ao Papado. 

As escolhas dos guias durante sua viagem imaginária e a inspiração nos mosaicos bizantinos de 

Ravena, também foram de fundamental importância para a composição da Commedia. Assim, 

procuramos seguir as trilhas e os caminhos percorridos pelo poeta em sua busca incessante por 

um paraíso, ainda nesta vida. 

 

Palavras-chave: Dante Alighieri. Divina Comédia. Imaginário. Paraíso. 
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ABSTRACT 

 

 

Christian society has always imagined a paradisiacal reward in the afterlife and with Dante 

Alighieri was not different. In this search for paradise in this life, as in the afterlife, the Florentine 

poet wrote one of the most studied and recited poems in the world, Commedia. Amid political 

quarrels within Florence, which Dante considered his paradise, the poet was exiled and through 

his writing roamed the Italian courts in search of a paradise in this life. In this work, we try to 

demonstrate how this process hapened, either by the political disputes in which Dante became 

involved, as well as in his defense to the Empire and oposition to the Papacy. The choices of the 

guides during their imaginary journey and the inspiration in the Byzantine mosaics of Ravenna, 

were also of fundamental importance for the composition of the Commedia. Thus, we seek to 

follow the trail and paths traveled by the poet in his incessant search for a paradise, still in this 

life. 

 

Keywords: Dante Alighieri. Divine Comedy. Imaginary. Paradise. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho aqui apresentado é resultado de uma pesquisa que se iniciou em 2002 

durante a graduação em História nesta mesma universidade, quando escolhi a história medieval 

como aquela que nortearia minha vida acadêmica. Em 2007, recebi o título de mestre em Estudos 

Literários no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG, no qual defendi a 

correspondência entre pecados e punições feitas por Dante na Commedia. Aqui dou continuidade 

a esses estudos, Neste sentido, ampliei o corpus documental e aprofundei a investigação no rastro 

das influências históricas, políticas e intelectuais que foram imprescindíveis à composição das 

obras do poeta florentino, Dante Alighieri. 

Como pesquisa histórica e não literária, analisaremos as relações entre Dante 

intelectual, bem como da Commedia, com a cidade de Florença, objetivando a compreensão do 

momento histórico-político que o autor vivenciara.  Por intermédio da educação, das influências 

recebidas e das experiências vividas construiu uma obra que é muito mais que mera ficção, já que 

o poeta sempre trabalha com um sentido literal e outro alegórico
1
.  É possível estabelecer um 

paralelo entre a vida pessoal de Dante Alighieri, suas atuações políticas em Florença e sua obra-

prima poética. Pensar a Commedia de Dante possibilita-nos um leque de interpretações, uma 

delas constitui-se em considerar que antes de tudo havia um inferno pessoal, político e moral que 

permeava a existência do poeta, que chamou nossa atenção para identificar como este panorama 

político e histórico influenciou a escrita de Dante.  

 

                                                           
1
 Alegoria é uma figura de linguagem que utiliza metáforas para representar algo. Utilizando a alegoria nos textos 

literários o autor se permite escrever em dois sentidos, no alegórico e no literal. Assim como a poesia dantesca, a 

Bíblia também apresenta estes dois sentidos, propiciando uma gama de interpretações diferentes entre si. HANSEN, 

João Adolfo. Alegoria: construção e interpretação da metáfora. Campinas, SP: UNICAMP, Hedra, 2006. 



18 
 

Quando escolhemos um texto literário como principal fonte de pesquisa e estudo nos 

depararamos com dois problemas: a ausência ou o excesso de estudos acerca da fonte escolhida. 

A Divina Comédia
2
 do poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321) é um dos poemas mais 

estudados e debatidos tanto por historiadores como também por filósofos, teólogos, linguistas e 

filólogos. Ainda no século XIV letrados medievais liam, copiavam e discutiam a obra-prima 

dantesca. E o fascínio dos leitores com os lugares do além e com a universalidade das imagens e 

visões do poeta é uma permanência que constatamos já que a Divina Comédia é encontrada em 

versões online, edições de bolso, bilíngues, em verso, em prosa e ainda ilustrada e grandiosa, 

como em sua última edição de luxo
3
. 

Segundo o levantamento feito pela Società Dantesca Italiana
4
 chegaram até nós 

quase 800 manuscritos da obra de Dante, embora nenhum deles seja com a letra do poeta já que 

em poucos anos após sua morte as cópias se multiplicaram por toda a Península Itálica.  Alguns 

copistas eram famosos, como Giovanni Boccaccio, e houve uma larga produção nos séculos XIV 

e XV. Se por um lado os textos ficaram conhecidos e tiveram grande alcance, por outro foi 

inevitável que fossem alterados, dificultando o acesso ao original. A Società Dantesca Italiana, 

por intermédio dos recursos tecnológicos hoje existentes, possibilita ao pesquisador o acesso aos 

manuscritos em formato digital, bem como o catálogo com as respectivas bibliotecas em que 

estão arquivados. 

                                                           
2
 Originalmente a obra tinha apenas o título de Commedia, no entanto, Boccaccio a definiu como divina. O adjetivo 

foi incorporado ao título apenas em 1555.  Neste trabalho usaremos o texto original baseado na edição Petrochhi no 

corpo do texto e a tradução de Cristiano Martins (1979) em notas de rodapé.  Outras traduções e disponibilidade das 

fontes encontram-se nas referências finais do texto. 
3
 ALIGHIERI, Dante. Divina Comédia. Tradução e notas de João Trentino Ziller. Apresentação de João Adolfo 

Hansen. Notas à Comédia de Botticelli de Henrique Xavier. Campinas, SP: Ateliê Editorial; Editora UNICAMP, 

2012. Apresenta a Divina Comédia em um formato de livro antigo (tamanho de códice) e possibilita ao leitor não 

apenas o acesso ao texto em verso, como principalmente, aos desenhos feitos pelo florentino Sandro Botticelli (1445-

1510) dos cantos dantescos.  
4
 Disponível em: http://www.dantesca.it/ita/ acesso em 23/09/2014. 

http://www.dantesca.it/ita/
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Durante Alighieri, apelidado Dante, nasceu entre 15 de maio e 15 de junho de 1265
5
 

em uma família nobre de guelfos em Florença. Quase tudo que se sabe de sua vida foi retirado 

das obras Commedia e Vita Nuova. Em 1287, esteve em Bolonha e não existem documentos que 

comprovem que realmente tenha estudado em Paris. Em 1295 se inscreveu pro forma em uma 

corporação de médicos e especialistas para entrar efetivamente na vida política. Iniciou sua 

participação política em Florença naquele mesmo ano, participando várias vezes de ações do 

exército florentino, chegando a ser prior da cidade entre 15 de junho e 15 de agosto de 1300, era 

um entre os seis. Foi neste ano que o poeta contextualizou a viagem que narrou pelo mundo dos 

mortos na Divina Comedia e que ocorreu a divisão entre os guelfos: brancos (bianchi) e negros 

(neri)
6
.  O poeta morreu em 1321 na cidade romanhola de Ravena.  

A Divina Comédia constitui-se em obra fundamental da tradição literária italiana por 

seu renome, sua popularidade, a novidade de sua língua, sua métrica e sua composição. Dividida 

em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso, cada livro é composto por trinta e três cantos (com o 

prólogo totaliza cem cantos, quatorze mil duzentos e trinta e três versos). A forma utilizada é o 

terceto, que teria sido inventado pelo próprio poeta como uma alusão direta à Trindade, e a 

métrica é o hendecassílabo, com onze sílabas por verso. 

O léxico utilizado por Dante e seu estudo revela uma variedade de registros e estilos 

florentinos. A utilização extensiva do léxico diz coisas que até pouco tempo não havia entrado 

nos discursos literários como as palavras de conteúdo “baixo” na Commedia. A utilização de 

latinismos é muito comum, principalmente no Paraíso que possui um conteúdo filosófico 

                                                           
5
 Não há consenso entre os estudiosos sobre a data exata de nascimento, pois não foi encontrado nenhum registro 

atestando a data certa de nascimento do poeta, e quase tudo que se sabe sobre sua vida foi retirado de suas obras. 

Portanto, estima-se esta data em função do poeta afirmar que nasceu sob o signo de Gêmeos.  
6
 REYNOLDS, Barbara. Dante. Tradução de Maria de Fátima Siqueira de Madureira Marques. Rio de Janeiro: 

Record, 2011, p.16; GORNI, Guglielmo. Dante Alighieri. In: GAUVARD, Claude (et al) (dir.). Dictionnaire du 

Moyen Age. Paris: Quadrige, 2006, p. 386-387. 
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teológico. Os latinismos também aparecem em referências a Virgílio e suas obras e alguns termos 

aparecem pela primeira vez em Dante. No entanto, alguns outros termos e outras palavras já 

aparecem anteriormente
7
.  

Usamos aqui o conceito moderno de intelectual, uma vez que a acepção do termo na 

Idade Média era outro e nosso poeta não poderia figurar como um intelectual medieval. Este era 

acima de tudo mestre, surgiu ainda na Alta Idade Média, desenvolveu-se nas escolas urbanas do 

século XII, mas tem o seu desabrochar nas universidades do século XIII. É definido como 

aqueles que tinham como ofício pensar e ensinar seu pensamento. A palavra intelectual não fazia 

parte do vocabulário do homem medieval; geralmente não era usado como um termo 

independente, um conceito, e sim como um adjetivo: substância intelectual, prazer intelectual, 

virtude intelectual.  

O termo surgiu apenas no final do século XIX na França e embora seja um vocábulo 

moderno consegue conceituar este homem específico. Seria um tipo de homem que trabalhava 

com a mente e com as palavras, que não vivia de lavrar a terra e, que tinha consciência de ser 

uma pessoa diferenciada. Desta forma Dante deve ser considerado como um erudito e não um 

intelectual. Mesmo sendo definido como um gênio inclassificável, não pode ser conceituado 

como um intelectual medieval. Talvez a melhor forma de classificá-lo seria como um homem de 

saber e não como intelectual
8
. 

                                                           
7
 A plataforma TLIO (Tesoro della Lingua Italiana delle Origini) proporciona ao pesquisador identificar em qual 

texto e quando a palavra apareceu pela primeira vez nos textos italianos antigos. É um dicionário histórico das 

palavras italianas. Uma ferramente útil não apenas para os linguístas e filológos, mas também para historiadores. É 

uma iniciativa do Instituto del CNR em coloboração com a Accademia della Crusca di Firenze. Disponível em: 

http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/ acesso em 23/09/2014. 
8
 Ver BROCCHIERI, Mariateresa Fumagalli Beonio. O intelectual. In: LE GOFF, Jacques (dir.). O homem medieval. 

Lisboa: Editorial Presença, 1989, p. 125-141.; BROCCHIERI, Mariateresa Fumagalli Beonio. Il pensiero politico 

medievale. Roma-Bari: Laterza, 2000.; LE GOFF, Jacques. Os intelectuais na Idade média. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2003, p.23. 

http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/
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O título da obra escolhida faz referência ao gênero literário no qual a história começa 

dura, áspera, e termina bem, ao contrário da tragédia. As datas de composição são controversas, 

mas admite-se que o Inferno é de 1304-1308, o Purgatório de 1308-1313, e o Paraíso de 1314-

1320
9
.  

O Inferno é apresentado em forma de círculos convergentes que vão se afunilando até 

o encontro com o deus supremo do mal. São nove círculos destinados aos pecadores mortais e um 

vestíbulo no qual ficam os ignavos, aqueles que não praticaram nem o mal nem o bem durante a 

vida.  

No primeiro círculo (Limbo) encontramos os sem batismo, incluindo aqueles que 

viveram antes da instituição do cristianismo e que são considerados pagãos. O primeiro grande 

pecado punido é a incontinência que se desdobra em sete outros pecados divididos em cinco 

círculos: II- luxuriosos, III- gulosos, IV- avaros e pródigos, V- iracundos e rancorosos, VI- 

heréticos. O sétimo círculo é dedicado ao pecado da violência e bestialidade que é subdividido 

em três giros: giro 1- tiranos e assaltantes, giro 2- suicidas e gastadores e giro 3- blasfêmios, 

sodomitas e usurários. O oitavo círculo possui dez valas onde são punidos os que cometeram o 

pecado da fraude simples: vala 1- sedutores e rufiões, vala 2- aduladores e lisonjeadores, vala 3- 

simoníacos, vala 4- magos e adivinhos, vala 5- traficantes, vala 6- hipócritas, vala 7- ladrões, vala 

8- maus conselheiros, vala 9- cismáticos e intrigantes, vala 10- falsários. O último pecado 

apresentado no inferno é traição (nono círculo) que pode ser de quatro formas: Caína (contra 

parentes), Antenora (contra a pátria), Ptoloméia (contra hóspedes) e Judeca (contra benfeitores).   

O Purgatório é representado por uma montanha altíssima que surge do mar no centro 

do hemisfério austral. É composta por sete terraços que vão se afunilando até chegar ao paraíso 

                                                           
9
 FRANCO JUNIOR, Hilário. Dante Alighieri – poeta do absoluto. Cotia: Ateliê, 2000, p. 63-64. 
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terrestre. Antes de iniciar a subida para purgar os pecados cometidos em vida, há um ante-

purgatório reservado àqueles que se arrependeram à última hora e aguardam a permissão de São 

Pedro para sua admissão. São sete terraços, também chamados de círculos, que são sobrepostos e 

devem ser galgados para possibilitar a subida celeste em direção ao Paraíso. Estão na seguinte 

ordem: I – orgulhosos, II – invejosos, III – iracundos, IV – preguiçosos, V – avaros e pródigos, 

VI – gulosos, VII – luxuriosos. 

O Paraíso de Dante é uma fusão dos elementos da cosmologia de Aristóteles e de 

Ptolomeu que foi adaptada pela escolástica às Escrituras Sagradas. A Terra é imóvel e comporta 

oito céus de estrelas, em forma de anéis materiais: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, 

Saturno e Estrelas fixas. O nono céu, é chamado pelo poeta de Primum Mobile ou Céu Cristalino. 

Acima dele encontramos o Empíreo com sua rosa mística e a glorificação dos beatos e no ponto 

mais alto os nove círculos angélicos que, concêntricos, são habitados pelos anjos criados por 

Deus e que giram em torno Dele. 

Giovanni Boccaccio escreveu uma Vita di Dante, na qual narra a vida do grande 

poeta florentino. O início do manuscrito consultado
10

 é praticamente um elogio e uma exaltação 

que o copista faz de ambos os poetas: a vida do digníssimo poeta Dante Alighieri da Firenze 

composta pelo magnífico poeta Giovanni Boccaccio da Castaldo. A cópia consultada foi 

terminada em outubro de 1437, praticamente cem anos após a morte do poeta. O texto se inicia 

fazendo referência ao umano di divina sapienza cuja vida o texto pretende narrar.  

O objetivo principal desta tese é analisar como Dante buscou seu paraíso, desde 

Florença ao exílio até chegar a se estabelecer em Ravena. Para definirmos a memória e história 
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 BOCCACCIO, Giovanni. Vita di Dante: scritta da messer Giovanni Boccaccio da Castaldo, copiata da Giusepe 

Bossi, con sue annotazione. Manuscrito Catalogado na Biblioteca Ambrosiana de Milão (Itália) nº S.P. 6/13-D.  
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política da cidade de Florença entre os séculos XIII e XIV, além das obras Divina Comédia, Vita 

Nuova, Convivio e De Monarchia de Dante Alighieri (1265-1321) utilizamos neste trabalho a 

Nuova Cronica de Giovanni Villani (1280-1346) e La Cronica de Dino Compagni (1260-1324)
11

. 

Os dois autores complementam o discurso dantesco e surgem como testemunhos antagônicos, já 

que pertenciam a grupos sociais diferentes e a partidos políticos opostos. São textos 

contemporâneos ao de Dante, e que refletem não apenas sobre a cidade de Florença, mas também 

a diversos eventos que ocorreram na Toscana e na Península Itálica no mesmo período. 

Giovanni Villani nasceu em 1280 e trabalhava na companhia dos Peruzzi. Sempre em 

serviço realizou diversas viagens e viveu e trabalhou em lugares diferentes, que são atestados 

através de suas crônicas. Por volta de 1302 esteve em Roma, onde amadureceu a ideia de celebrar 

por escrito a história de Florença e de seu próprio tempo. Envolvido na política, pertencia ao 

grupo dos guelfos negros de tendência moderada e sua participação nos conflitos foi muito 

intensa. Foi oficial da moeda em 1316 e prior nos anos de 1316-17, 1321-22 e 1328. Esteve em 

Bolonha como embaixador em outubro de 1329 e somente em 1331 suas atividades políticas se 

atenuaram. Em 4 de fevereiro de 1346 foi preso na cadeia de Stinche
12

 e morreu vítima da peste 

em 1348
13

. 

Suas crônicas, sob o título de Nuova Cronica, foram escritas com o objetivo de 

revisitar toda a história da humanidade, tem caráter universal. Dividida em doze livros, sua 

narrativa começa com o episódio da Torre de Babel e vai até o século XIV, no entanto o foco 
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 Neste trabalho utilizaremos a tradução feita pela Prof. Ms. Marta Zanini das crônicas de Villani e de Compagni 

para o português exclusivamente para esta tese, uma vez que não existe ainda uma tradução editada em língua 

portuguesa, em nota de rodapé apresentaremos o texto original. 
12

 Nome de um presídio na cidade de Florença, no qual ficavam os condenados por dívidas e aqueles que também 

eram condenados a morte.  
13

 PORTA, Giusepe. Introduzione. In: VILLANI, Giovanni. Nuova Cronica. Parma, Italia: Fondazione Pietro 

Bembo, vol. I, 1990, p. XIX-XX. 
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principal é a cidade de Florença, e escolhemos utilizar apenas o livro VIII que contempla o 

período em que Dante viveu. 

Dino Compagni nasceu em 1260 de uma antiga família que estava inscrita há mais de 

um século na corporação das Artes Maiores, a Arte de Santa Maria que, posteriormente se 

transformou em Arte da Seda, mas juntamente com A Arte da Seda e da Ourivesaria, realizava 

comércio de tecidos estrangeiros e nativos. De qualquer forma era uma grande corporação, que 

em 1308, contava com 352 mestres inscritos, e pode-se afirmar certamente que tanto 

economicamente como numericamente foi o núcleo principal do partido popular dos guelfos 

brancos
14

.    

Escreveu Le cose ocorrenti nei tempi suoi, também conhecida como La cronica, com 

o objetivo de narrar os acontecimentos contemporâneos a ele, entre os século XIII e XIV. Com 

uma intensão menos universalista do que Villani, Compagni pretendia escrever os fatos 

vivenciados em Florença, e escrever uma história da cidade entre os anos de 1280 a 1312.    

A principal diferença entre os textos selecionados está em seu gênero literário. Se o 

texto poético de Dante é repleto de rimas, metáforas e alegorias, os textos de prosa de Compagni 

e Villani são mais factuais, e marcados pela narração cronológica. Villani buscou inspiração nos 

cronistas que o precederam, mas pretendia narrar uma nova história de Florença, na qual os feitos 

dos guelfos, seus sucessos e fracassos seriam bem delineados e, porque não, exaltados. Compagni 

se preocupa em narrar os fatos que presenciou, aqueles que eram contemporâneos à sua escrita e 

sua narrativa também é marcada por sua posição política, diferente da posição de Villani e sem o 

preparo intelectual de Dante. Um texto bem acessível ao leitor comum no qual descreve suas 

impressões e defende seu posicionamento político.  
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 LUZZATO, Gino. Introduzione e commento. In: COMPAGNI, Dino. La cronica. Milano: Casa Editrice Dottor 

Francesco Vallardi, s/d, p. XVIII. 
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Nesta perspectiva, procuramos no primeiro capítulo, O inferno de Dante Alighieri, 

analisar as relações do poeta florentino com a política da cidade bem como a importância de 

alguns textos para sua formação intelectual. Seu envolvimento nas querelas entre Papado e 

Império são evidenciadas a partir de seus textos, como também a partir da análise de alguns 

escritos que defendiam a política papal.  Analisaremos como Florença deixou de ser o paraíso e 

tornou-se o inferno pessoal para o poeta. 

No segundo capítulo, O purgatório da escrita: o gênero da obra e a escolha dos 

guias, nos apoiamos também nos textos de Aristóteles, Virgilio (70-19 a. C.) e do Pseudo-

Dionisio, o Areopagita (sécs. V-VI), na perspectiva de analisar como Dante procura o paraíso por 

meio da escrita e da escolha de seus principais guias, como Virgílio e Beatriz. Analisando o 

gênero da obra e a influência dos guias de sua viagem, caracterizaremos a obra em um dos três 

gêneros literários clássicos, utilizando como referência alguns críticos literários e a Poética de 

Aristóteles. Analisaremos também a influência das culturas clássica e cristã na composição da 

Commedia a partir dos textos do Pseudo-Dionísio e de Virgílio, bem como a figura beatificada de 

sua musa inspiradora, Beatriz.     

No terceiro capítulo, O paraíso de Dante em Ravena, compreenderemos como a 

cidade de Ravena foi de fundamental importância para a finalização da Commedia. Utilizaremos 

os mosaicos de Ravena, como fontes iconográficas, para analisar as influências da cidade 

adriática  na conclusão de seu poema. Examinaremos a influência de São Bernardo de Claraval, 

último guia do poeta, em sua produção textual. 

Se por um lado a Commedia é um texto extremamente conhecido, por outro lado, as 

crônicas florentinas escolhidas como fonte para este trabalho são pouco conhecidas no Brasil, 
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mas nem por isso menos importantes. A proposta de confrontar os relatos diferentes sobre os 

mesmo fatos históricos  objetiva expandir e ampliar os estudos sobre a Idade Média no Brasil.  

Como a metodologia do trabalho do historiador se apoia no tripé, historiografia, 

teoria e fonte, partimos da leitura e análise das fontes para definir da melhor maneira possível a 

teoria a ser utilizada. Para tal, escolhemos como referência principal os conceitos de memória
15

, 

história e imaginário
16

 na obra mais conhecida de Dante, e procuramos delinear como estes são 

apresentados na fonte pesquisada. O conceito de memória é fundamental para a análise das obras 

em questão não apenas no momento em que foram escritas. Posteriormente foram usadas como 

referências históricas e, no século XIX, o culto a Dante como herói e disseminador da cultura 

italiana, transformou seu texto em uma obra por excelência definidora da língua italiana. Foi 

neste momento que vários monumentos foram construídos com o objetivo de cultuar e manter 

viva a memória do poeta, imortalizando sua obra. 

A historiografia que utilizamos para fazer o estado da arte sobre o tema pesquisado 

abrangeu medievalistas brasileiros, franceses e italianos, dando um embasamento e um panorama 

geral do contexto histórico e social vivido pelo autor. Autores como Jacques Le Goff, Hilário 

Franco Júnior, Jean Delumeau, foram amplamente utilizados. Alguns textos de análise filosófica 

também foram fundamentais na compreensão de alguns conceitos utilizados pelo poeta, como 

Bezerra, Ghisalberti, De Boni.  Apoiamo-nos na crítica literária clássica, em famosos autores 

como Auerbach, Curtius, Eliot, De Sanctis; em textos de história da arte, Laura Pasquini, e em 

filólogos como Petrocchi e biógrafos, Gorni e Reynolds que se dedicaram ao estudo sobre Dante. 
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 LE GOFF, Jacques. Memória. In: Memória e História. Tradução Bernardo Leitão. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 

1990, p. 423-483. 
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27 
 

Assim, não pretendemos neste trabalho esgotar as possibilidades de análise do texto 

do poeta florentino, mas aproximar os leitores brasileiros de um clássico tanto da história quanto 

da literatura universal. Embora seja uma tarefa árdua, ao se deparar com a grande quantidade de 

trabalhos, comentários, revistas e enciclopédias dedicadas a Dante, este trabalho pretende dar 

continuidade ao grande interesse que vem crescendo ultimamente entre os medievalistas 

brasileiros, em estudar a península itálica no período medieval. Desta forma, humildemente, 

pretendemos apenas trazer à luz um outro olhar, uma nova perspectiva dos estudos dantescos, a 

partir dos olhos de quem não aprendeu a ler recitando os versos de Dante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

CAPÍTULO 1 – O INFERNO DE DANTE ALIGHIERI 

 

Dante Alighieri (1265-1321) viveu em Florença em um momento de várias disputas 

por poder, que incluíam não apenas os moradores da cidade, mas também todo aparato 

administrativo imerso nas relações entre papado, império e as antigas relações oriundas da 

nobreza feudatária. As disputas por território e pela soberania na administração das cidades eram 

constantes e os conflitos derivados destas contendas aumentavam cada vez mais, envolvendo 

diversos setores da sociedade. Foi dentro deste contexto social e político que Dante escreveu a 

Commedia e pôde articular em seus versos os problemas sociais e políticos de seu tempo e de sua 

cidade. 

Dante conseguiu reunir em sua obra a intensa atividade intelectual do século XIII e as 

angústias e conflitos do século XIV. A sua cidade natal, Florença, por ter um grande movimento 

comercial e financeiro, favoreceu uma vida intelectual intensa, o que resultou em uma grande 

quantidade de produções artísticas. Florença tornou-se o epicentro dos interesses e das lutas 

sociais e políticas daquele tempo dinâmico17. 

Dentro deste contexto, analisaremos neste capítulo a origem dos conflitos entre 

Papado e Império bem como seus desdobramentos ao longo da Baixa Idade Média que culminou 

nos litígios entre papa, reis e imperadores, temática central no texto de Dante. Neste sentido, 

demonstraremos como Florença deixou de ser o paraíso de Dante e acabou se tornando o seu 

inferno. 
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 CARDINI, Franco. A Itália entre os séculos XI e XIII. In: MONGELLI, Lênia Márcia (org). Mudanças e rumos: o 

Ocidente Medieval. Cotia: IBIS, 1997, p.83. 
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1.1. O Inferno pessoal de Dante  

 

Durante o século XII as cidades se desenvolveram na Europa e abrigavam uma 

humanidade especial, elogiada por uns e maldita por outros. As cidades se tornaram o centro de 

desenvolvimento de uma sociedade que, naquele momento, já era complexa e que procurava se 

adaptar ao sistema senhorial e à sua respectiva ideologia, e acabou por criar suas próprias 

hierarquias. Foi um momento de oposição entre a cultura citadina e a camponesa já que as 

cidades estavam envoltas em uma teia de relações que não existiam mais no campo. Ao mesmo 

tempo em que percebemos que houve esta diferenciação entre o homem do campo e aquele da 

cidade, notamos que citadinos e mercadores conquistaram as liberdades necessárias ao 

desenvolvimento de suas atividades.  

As muralhas das cidades medievais a limitavam do campo e a definiam, de forma que 

os citadinos eram identificados como camponeses encerrados em muros. A vida urbana era 

marcada por um convívio comum, já que, à exceção de uma minoria, a população citadina dividia 

espaços e se acostumou a viver entre vizinhos de ofícios e condições diferentes
18

. Nesse período 

Florença viveu plenamente o processo de avanço na técnica e na economia; o aumento da 

população e as melhores condições de vida entrecruzaram-se e intensificaram-se mutuamente. 

Houve um crescimento das autonomias urbanas devido à ação de boni homines, que constituíam a 

entourage dos bispos, e desempenhavam papel importante na administração econômica e judicial 

das cidades, já que o conflito entre o Papado e o Império gerou um esvaziamento do poder 

político
19

. 
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As disputas entre o Papado e o Império durante os séculos XII e XIII influenciaram o 

destino de Florença. Desde o século XII o papado apoiava as cidades italianas que não queriam se 

submeter ao Império. O pontífice Alexandre III (1159-1181) já demonstrava esta aliança ao 

recusar sancionar a ascensão ao trono de imperador do Sacro Império Romano Germânico de 

Frederico I da Germânia (1152-1190), conhecido como Barba ruiva, em 1159. Um acordo 

firmado entre Barba ruiva e o papa Lucio III (1181-1185) em 1183 aumentou a luta contra as 

heresias nas cidades italianas, que deixaram de pertencer apenas à esfera eclesiástica e passaram a 

figurar como uma repressão da esfera laica. As heresias não eram apenas condenadas pela Igreja 

com a punição da excomunhão, eram também punidas pelo braço secular. Em 1224, Frederico II 

(1220-1250) utilizou esta prerrogativa para incluir no direito imperial a pena de morte por 

heresia. 

A Idade Média na Península Itálica deve ser entendida como singular no panorama 

europeu, já que com a fragmentação, houve um desenvolvimento das cidades ou comunas, com 

uma dinâmica urbanocêntrica a partir do século XII. O aumento da urbanização influenciou 

diretamente as práticas sociais, políticas, religiosas e culturais, dando importância crucial ao 

papel das cidades no processo político
20

. O desenvolvimento das cidades peninsulares e a 

instalação dos poderes senhoriais foram fruto da organização local da sociedade proveniente do 

mundo pós-carolíngio.  

O papel dos bispos foi se alterando dentro das cidades: no século X ele era guia da 

comunidade civil; durante os séculos X e XI, os diplomas reais outorgavam concessões de 

autoridade aos bispos; nos séculos XI e XII, os diplomas reais versavam sobre os direitos do 

bispo. Desta forma, com o passar do tempo, tinha a função de articulador da ação política de uma 
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comunidade citadina perante os interesses do soberano; tornou-se responsável pela rede de 

clientela e pelas relações feudo-vassálicas que, posteriormente, deram espaço a outras ligações 

políticas e institucionais que favoreceram o surgimento das comunas.  

A autonomia comunal significava a perda de poder local dos bispos, dos abades ou 

dos colegiados urbanos (e seu patrimônio). A principal preocupação dos pontificados de Lucio III 

e Urbano III (1185-1187) foram as relações incômodas com o reino da Sicília. Inocêncio III tinha 

como objetivo principal libertar os Estados da Igreja do domínio imperial e recuperar os 

territórios que o papado julgava ser seu por direito (exarcado de Ravena, ducado de Spoleto, a 

Romanha e a Marca de Ancona), justificado pela necessidade de reforçar a autoridade pontifical e 

desta forma combater as heresias
21

. 

Além desta preocupação com as heresias, ainda havia uma participação política dos 

citadinos na vida pública, principalmente nas assembleias municipais entre os séculos XII e XIV, 

em algumas cidades italianas, a saber: Pisa, Orvieto, Piacenza, Florença, Lucca, Pistoia, Pádua e 

Marsiglia. O autor Lodo de Daiberto escreveu um texto entre os anos 1088 e 1092 no qual 

especificava que qualquer litígio ou reclamação deveriam ser apresentados e discutidos no 

comune colloquio della città enquanto os processos referentes à utilidade pública deveriam ser 

dirigidos ao comune consiglio della città para que obtivessem a maioria dos votos dos bons e 

sábios pisanos. Esta determinação de Daiberto é considerada como a primeira carta constitucional 

da Comuna de Pisa no século XI
22

. A principal diferença entre estes conselhos consistia no fato 

de que o comune colloquio era composto pelos citadinos e o consiglio pelos homens bons.  

Na segunda metade do século XIII, período em que Dante viveu, duas instituições 

disputavam o domínio político da Península Itálica: o Sacro Império Romano Germânico e o 
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Papado. Ao mesmo tempo conviviam com outras duas formas de governo: o movimento comunal 

e o domínio normando no Sul o que gerou outras tantas tensões e disputas pelo poder que 

perduraram até o século XIV, inclusive durante o Cativeiro de Avinhão.  

Florença, no século XIII, contava com a presença de homens abastados que eram 

atraídos para a cidade pelas liberdades oferecidas e pela possibilidade de ascensão social, uma 

vez que a sociedade florentina estava repleta de famílias ricas que representavam a capacidade de 

sucesso citadino. Ao mesmo tempo, por ser uma cidade mercantil importante e contar com 

escolas, recebeu grande quantidade de estrangeiros, já que neste período, as metrópoles 

comerciais, políticas ou universitárias atraíam uma gama de forasteiros.  

Ela experimentou um crescimento desenfreado e, por isso, foi uma das primeiras a 

incentivar a alfabetização por meio de escolas laicas, e não apenas religiosas. Surgiram as escolas 

de ábaco, que tinham suas atividades voltadas ao cálculo e contabilidade, pois era uma 

necessidade que o novo grupo social em ascenção demonstrava naquele momento. Objetivavam 

ensinar a profissão mercantil como a habilidade de saber fazer contas e utilizar a matemática 

comercial
23

.  

Giovanni Villani afirma em sua crônica que neste período existiam cerca de noventa 

mil florentinos sem contar os estrangeiros e os religiosos. No seu relato há ainda a informação 

que existiam seis escolas de ábaco e quatro escolas tradicionais, que ensinavam a arte da 
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gramática e da retórica. Ainda de acordo com o mesmo cronista, de oito a dez mil crianças ja 

tinham um primeiro contato com a leitura, e o número de analfabetos decrescia com o passar do 

tempo. 

Se, por um lado houve um impulso nos estudos da matemática e das finanças 

comerciais, por outro lado houve a necessidade de um uso instrumental da linguagem vulgar, que 

foi impulsionada pelo novo grupo social formado por banqueiros, mercadores (a burguesia), que 

percebia a importância de uma acessibilidade maior aos documentos
24

. 

O aumento da população em Florença, bem como a própria curva demográfica, nos 

revela um crescimento significativo por volta de 1300, já que a população dobrou (de cinquenta 

mil para cem mil). No mesmo período a cidade de Londres contava com apenas cerca de 

cinquenta mil habitantes e Paris, maior cidade da Europa, tinha aproximadamente duzentos mil. 

No entanto, a cidade foi assolada por diversas pestes e epidemias que fez com que na segunda 

metade do século XIV, apresentasse novamente a quantidade de cinquenta mil. Ainda houve 

outra redução populacional no início do século XV, mas assistiu a uma nova alta a partir de 

1470
25

. 

Os imigrantes, denominados de neocitadinos, representavam ao mesmo tempo uma 

necessidade e um perigo. A linhagem familiar continuou sendo dominante na vida social e 

política das cidades europeias até o século XIV. O poder político, em cidades como Florença, 

estava diretamente ligado às linhagens
26

. Dante atribui estes problemas à falta de caráter dos 

membros da Igreja e às relações que estes mantinham com os responsáveis pela administração 
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das cidades e os coloca em seu Inferno. Dino Compagni faz referências a esta queda de Florença, 

e atribui este triste fim da história da Florença a estas disputas e litígios familiares. 

 
Assim está a nossa atormentada cidade! Assim estão os nossos cidadãos 

obstinados pelo malfeito! E o que se faz em um dia, se lamenta no outro. Como diziam 

os homens sábios: "O homem sábio não faz coisas das quais se arrependa". E naquela 

cidade e para aqueles cidadãos não se faz se faz nada tão louvável, de que, ao contrario 

não se considere e não se lamente. Os homens aqui se matam; o mal naõ é punido pela 

lei; mas como o malfeitor tem amigos, e pode gastar dinheiro, assim é liberado da 

maldade feita. 

Os iníquos cidadãos, que corromperam o mundo todo e viciado de mal 

costumes e falsos ganhos! Vois sois aqueles que no mundo colocaram todo o mal uso. 

Agora aqui se recomeça o mundo a  revirar-se em volta: o imperador com as suas forças 

vos fará tomar e roubar por mar e por terra.
27

  

 

Segundo o autor, a profecia da chegada de um Imperador que destruiria tudo seria 

uma forma de vingança contra os florentinos e a forma como governaram sua cidade. O mito do 

imperador dos últimos dias já era recorrente nos textos medievais, pois havia uma crença no 

imaginário medieval que Deus enviaria um príncipe que iria reorganizar o mundo, que tomaria 

Jerusalém e traria a ordem para o mundo. Sempre em uma visão escatológica, este discurso era 

retomado de tempos em tempos, e estaria relacionado ao juízo final. A chegada deste imperador 

estaria ligada também à volta do AntiCristo. Em um texto do final do século VII, segundo o autor 

denominado Pseudo-Metódio
28

, existiria a profecia da chegada de um último imperador romano. 

Provavelmente seu texto tenha sido influenciado pela Sibila tiburtina, em seus oráculos:  

 
Au bout de cette semaine-là, alors qu'ils auront pris la cité de Iopen, Dieu 

enverra l'un des princes de sa milice qui les anéantira en un rien de temps, et alors le roi 
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des romains reviendra et il demeurera à Jerusalem pendant une semaine et demie de 

temps, à savoir un an et demi, et quand seront accomplis dix ans et demi le fils de 

perdition aparaitra
29

. 

 

Desde a Alta Idade Média a profecia ligada à um imperador permeava o imaginário, 

uma vez que se acreditava neste retorno como fundamental para a reorganização de uma 

sociedade fragmentada politicamente. Durante toda a Idade Média a ideia de invasões, saques e 

roubos eram constantes e a Península Itálica sofreu invasões e domínios de povos diversos. 

Diferentemente do desejo de Dante por um Imperador que representasse a unidade e trouxesse 

novamente a paz à cidade, Compagni demonstra rancor e afirma categoricamente que este 

imperador viria para castigá-los pelos últimos acontecimentos, assim como o imperador dos 

últimos dias profetizado pelo Pseudo-Metódio. 

No tempo de Dante, as funções citadinas multiplicaram-se e a mentalidade mercantil 

era forte, a ponto de exercer sua influência tanto linguística quanto literária
30

. Algumas cidades 

italianas conseguiram autonomia política fora dos domínios do Sacro Império Romano 

Germânico e do Papado, tais como a República de Veneza e as cidades da Toscana
31

, entre elas, 

Florença. 

Ainda nesta disputa pela administração das cidades, o Papa Gregório IX (1227-1241) 

excomungou o imperador Frederico II em 1239 reestabelecendo sua aliança com a Liga 

Lombarda (confederação que reunia várias cidades do norte da Itália, região hoje conhecida 

como Lombardia, para se apoiarem e defenderem das investidas imperiais). O Papa Inocêncio IV 

(1243-1254) continuou esta política antiimperialista com ataques às guarnições imperiais na 
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Lombardia e a retomada das negociações com as cidades toscanas. Foi neste momento atribulado 

que o vocábulo guelfo apareceu para nomear aqueles que eram aliados ao papa. Após a 

excomunhão de Frederico II (1194-1250), o Papa Inocêncio IV convocou mais um concílio em 

Lyon e levou as cidades lombardas a contraatacarem, o que, em 1250, com a morte de Frederico 

II, acabaram com as investidas imperiais, possibilitando a transferência da cúria papal de Anagni 

para Roma, já que naquele momento essa cúria era itinerante
32

.  

No século XIII, surgiram as denominações dos dois grupos políticos florentinos, 

guelfos e gibelinos e a família de Dante pertencia ao primeiro grupo. Em Florença o conflito 

apareceu pela primeira vez em 1215
33

 entre as casas nobiliárquicas Wolf (guelfos) e Wibling 

(gibelinos). Os guelfos apoiavam o papado na administração peninsular enquanto os gibelinos 

defendiam a autoridade imperial absoluta
34

.  Os termos tiveram sua origem no contexto 

germânico já que Welfen (wolf, guelfos) eram os membros que pertenciam à casa de príncipes da 

Baviera e Weiblingen (gibelinos) aqueles que figuravam entre os nobres da casa de Svevia. 

Ambas casas influenciaram a criação dos grupos guelfos e gibelinos o que marcou 

profundamente a desunião italiana, com o agravante de ter importado não apenas as 

denominações como também as desavenças
35

.  

Assim, os papas da primeira metade do século XIII optaram por uma política de 

alianças com as cidades italianas, no entanto as disputas entre Papado e Império continuaram. Em 

1260, Manfredo, filho bastardo de Frederico II, manteve Siena e Florença em luta e, a vitória de 
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Siena sinalizou a força dos gibelinos na região da Toscana e foi o vigário imperial da região que 

tomou as rédeas da liga gibelina
36

. 

Florença se diferenciava das outras cidades peninsulares do período, principalmente 

de Veneza, pois seus habitantes desejavam atingir a autonomia administrativa. Assim, o regime 

florentino popular podia ser caracterizado como limitado e restrito, no sentido em que os 

burgueses florentinos se encontravam em primeiro plano na organização social.  

A Constituição do Primeiro Povo de 1250 representou o fruto desta nova consciência 

popular, já que a democracia florentina foi posta a parte do governo da Comuna e da velha 

oligarquia dominante. Em 1282 foi criado o grupo denominado Priores das Artes que 

representavam os artífices na administração pública
37

. 

Para ser um eleitor e um citadino que participava das ações políticas da cidade era 

necessário estar inscrito em alguma arte ou associações corporativas de profissões. As 

magistraturas em Florença tinham um turno rápido e eram compostos por nove membros na 

magistratura suprema (Senhoria), que tinha um mandato de dois meses. Eram denominados 

Priores, representando as Artes no governo, pois cada corporação tinha direito a um certo número 

de Priores. Dentro desta categoria ainda havia o gonfaloniere di giustizia que desempenhava 

funções específicas, como carregar o estandarte da Comuna, comandar a força armada citadina e 

presidir o Conselhos dos Priores. Dante participou como um prior neste conselho enquanto o 

cronista Dino Compagni ocupou o cargo de gonfaloniere di giustizia.  

No final do século XIII surgiram grupos sociais distintos: popolo grasso e popolo 

minuto. O popolo grasso, inicialmente, se referia aos membros das Arti Maggiori e acabou 
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englobando os mestres, os patrões da indústria têxtil e os banqueiros. Durante o século XIV, esta 

distinção entre popolo grasso e popolo minuto acentuou-se cada vez mais. Os trabalhadores das 

manufaturas italianas não eram representados por um grupo homogêneo, pelo contrário, havia 

certa hierarquia que os diferenciava, não só os trabalhadores do campo e os da cidade como 

também os próprios trabalhadores citadinos.  

Nas modestas construções onde se apinhavam artesãos e mercadores se preparava o 

domínio da cidade de Florença, que aconteceu em vários aspectos como econômico, artístico e 

literário, que acabou abrangendo toda a Europa. Desta grande desorganização de pessoas foram 

se formando as corporações de artes e mestieri, unindo as sete artes, depois chamadas de Arti 

Maggiori.  

O popolo significava os representantes das artes de Florença, o popolo grasso eram 

aqueles que pertenciam as Arti Maggiori, enquanto o popolo minuto era composto pelos 

representantes das Arti Minori. As Arti Maggiori eram sete: Arte dei giudici e notai (juízes e 

notários), Arte dei Mercatanti o di Calimala
38

 (mercadores), Arte del Cambio (troca de moedas, 

comércio de pedras e metais preciosos, empréstimo, créditos e depósitos), Arte della Lana 

(trabalhadores da lã), Arte della Seta o di Por Santa Maria
39

 (arte da seda ou da porta de Santa 

Maria), Arte dei Medici e Speciali (médicos e estudiosos), Arte dei Vaiai
40

 ou Pellicciai 

(trabalhadores de peles). As Arti minori eram subdivididas em quatorze: Arte dei Beccai 

(açougueiro), Arte dei Calzolai (sapateiro), Arte dei Fabbri (ferreiros), Arte dei Maestri di Pietra 

e Legname (pedra e madeira), Arte dei Linaioli e Rigattieri (trabalho e comércio do tecido linho e 
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da lenha), Arte dei Vinattieri (vinho), Arte degli Albergatori (hospedeiros), Arte degli Oliandoli e 

Pizzicagnoli (vendedores de óleo de oliva, queijo e fiambre), Arte dei Cuoiai (couro), Arte dei 

Corazzai e Spadai (fazedores de armaduras e espadas), Arte dei Correggiai (correias de couro), 

Arte dei Legnaioli (lenhador), Arte dei Chiavaioli (chaveiro), Arte dei Fornai (administradores 

dos fornos)
41

. Dante se inscreveu na corporação Arte dei Medici e Speciali (médicos e 

estudiosos), e por isso podia participar ativamente na política de Florença, já que figurava como 

especialista em filosofia.  

Estes grupos iniciaram a conquista da Comuna depois de 1280 e entre os anos de 

1282 a 1306 a tomaram definitivamente, tornando impossível o retorno da oligarquia, mas 

favoreceram a constituição de uma república democrática.  A complexidade administrativa 

florentina envolvia as finanças, o sistema fiscal, a organização militar, o urbanismo, a diplomacia 

e a justiça, que funcionavam articuladamente entre si e demonstravam extrema coesão e eficácia. 

A própria consciência citadina era expressa pelo direito e pela justiça. A situação social era muito 

tensa nestes ambientes urbanos e era marcada pelas disputas entre a aristocracia tradicional, 

ligada às antigas linhagens nobiliárquicas e a nova cavalaria citadina que se diferenciava da 

cavalaria feudal. Houve ainda a ascensão de um novo grupo mercantil poderoso que transformava 

o ambiente político, em função da gestão da autonomia local, bastante litigiosa
42

. Com a 

necessidade de auxílio administrativo, surgiram os Senhorios, com os quais a Comuna sobrevivia 

como um organismo autônomo sob a proteção e o auxílio constante de uma autoridade superior
43

. 
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Giano della Bella foi um personagem da luta pelo desenvolvimento político e 

administrativo autônomo de Florença. Pertencia a um das grandes famílias de mercadores de 

Florença, estava inscrito na Arte di Calimala e militava junto aos guelfos. Posteriormente tornou-

se um dos sócios do Banco dos Pazzi, uma das instituições financeiras mais importantes da 

época. Em 1289 foi membro do Conselho de Priores demonstrando sua inclinação para os anseios 

do popolo, contrariamente à sua condição familiar. Foi acolhido pelo popolo com grande 

entusiasmo, suscitando uma hostilidade frente aos grandi, que se sentiram traídos. É citado por 

Compagni e Villani, que narram suas atuações políticas, e por Dante, que o coloca no Paraíso 

como um dos defensores das insígnias de Florença. 

O poeta faz esta escolha exatamente no momento do poema em que está preocupado 

em exaltar o passado glorioso de Florença e dos personagens que corroboraram para escrever a 

história da cidade. Este encontro acontece no canto em que encontra seu antepassado, 

Cacciaguida, no céu de Marte. Giano é identificado pelo passado nobre que ele havia renunciado 

em nome de seus ideais que, naquele momento, se inclinavam para defender o popolo.   

 

Cada um que o belo emblema levantava  

do preclaro barão, cuja alta empresa 

nas festas de Tomás se celebrava,  

 

dele houve, então, os foros de nobreza;  

inda que um deles haja permutado  

os seus debruns por trapos de pobreza.
44
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Giovani Villani descreve a atuação de Giano na vida política em várias passagens de 

sua Crônica. Narra o momento em que ele se envolveu com a escrita e produção do Ordinamento 

di giustizia de 1293.  

 

 
Aqui começa o VIII livro:conta como foi criado o segundo povo na cidade de Florença, 

e as maiores mudanças que aconteceram em Florença por causa deles, seguindo outras 

novidades universais que aconteceram naquela época. 

No ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de MCCLXXXXII, no início de fevereiro, sendo a 

cidade de Florença grande e poderoso estado, e feliz em todas as coisas, e seus cidadãos 

gordos e ricos, e por extensão tranquila, o que, naturalmente, gera soberba e novidade, 

eram os cidadãos invejosos e assoberbados entre si, e muitos assassinatos e brigas e 

ultrajes fazia um cidadão contra o outro, e sobretudo os nobres chamados grandes e 

poderosos, contra os populares e impotentes, assim em contenda, como na cidade, 

usavam força e violência contra as pessoas e seus bens, ocupando. Por esse motivo 

alguns bons homens, comerciantes e artífices de Florença que queriam viver 

tranquilamente pensaram em remediar e dar um basta a toda essa pestilência; e foi entre 

os chefes desses que um homem valente, antigo e nobre popular, e rico e poderoso, que 

tinha por nome Giano della Bella, das gentes de SanMartino, com o apoio e o conselho 

de outros sábios e poderosos populares. E com ordem e árbitro empenhou-se em corrigir, 

em Florença, os estatutos e as leis, já que as nossas ordenanças habituais eram antigas, 

vararam leis e estatutos muito severos e graves contra os grandes e poderosos que 

usassem força e violência contra os populares, duplicando as penas comuns 

diversamente, e que fossem considerados uns pelos outros, e que se pudessem provar os 

malefícios por duas testemunhas de pública fé e fama, e que eles encontrassem as razões 

do Município: e a essas leis chamaram as ordenanças da justiça.
45

  

 

Por intermédio desse relato, concluimos que o ordenamento de justiça de 1293 foi 

uma nova legislação, pensada por Giano della Bella, que dava ao povo algumas prerrogativas, 

inclusive administrativas, e cerceava o direito dos magnatas da cidade. Trata-se de uma 
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compilação de leis, pois esse ordenamento se constituía por diversas leis, promulgado pelo 

Segundo povo de Florença, que acabou instituindo o cargo de gonfaliere di giustizia, que tinha 

como principal função, garantir o cumprimento das leis e trabalhava juntamente com o Podestà46 

e os Priori47 no exercício das funções públicas. 

A organização política e administrativa da cidade era caracterizada pela total 

dependência dos príncipes locais, assentamento das estruturas estatais e de um jogo político livre 

de influências externas. A comuna medieval tentava se tornar um estado territorial, mantendo a 

situação republicana ao mesmo tempo em que sustentava um regime sociopolítico baseado nas 

corporações artesanais. Ainda entre os séculos XIV e XV, Florença mantinha as estruturas 

comunais desenvolvidas no século XII.  

Outros cargos citadinos importantes eram o Podestá, que era proveniente de outra 

cidade para administrar a justiça (desta forma se garantia um julgamento mais justo) e o Capitão 

do povo, que era responsável por proteger os interesses do povo contra os abusos da nobreza. O 

tipo de governo era o colegiado, no qual as Senhorias tomavam as decisões com uma vitória de 

dois terços entre seus membros. Dois outros conselhos eram importantes na cidade, como o 

Colégio dos Gentis-homens, composto por doze membros, e o Colégio dos Gonfaloneiros, quatro 

por bairro e dezesseis ao todo, que forneciam companhias citadinas armadas
48

.    

Compagni também faz referência a este documento e a consequente perseguição e 

expulsão de Giano da cidade. No primeiro livro de sua crônica narra em pormenores os 
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 Na comuna medieval italiana o Podestà representava uma magistratura que substituita a magistratura colegiada do 

consulado, suas atividades estavam ligadas às questões judiciárias da cidade.  
47

 Priore era o nome dado aos representantes das artes que compunham um conselho administrativo nas cidades. 

Incialmente eram três e depois o grupo era formado por seis priori, esta forma de representação popular na 

administração foi inaugurado com o Ordinamento di giustizia de 1293 e durou até a formação das senhorias, já que 

este conselho foi a base desta organização política. Em Florença, este tipo de conselho perdurou até o momento em 

que os Medici tomaram o poder na cidade. 
48

 TENENTI, Alberto. Florença na época dos Medici. São Paulo: Perspectiva, 1973. p.14,15 e18. 
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acontecimentos que antecederam e sucederam o ordinamento di giustizia e o envolvimento de 

Giano della Bella. 

 
Mal humor em Florença entre o Povo e os Grandes. O Gonfaloneiro de Justiça e os 

Ordenamentos de Justiça (1289- 1293). 

Quando os cidadãos voltaram à Florença, em poucos anos o povo a tornou um grande e 

poderoso estado; mas os nobres e grandes cidadãos assoberbados faziam muitas 

maldades contra os populares, com violências e outras vilanias. Havia muitos cidadãos 

de bem do povo e comerciantes, entre os quais estava um grande e poderoso cidadão 

(sábio, valente e bom homem, chamado Giano della Bella, muito animoso e de boa 

estirpe, e que detestava essas injúrias) e se fez chefe e guia, e com a ajuda do povo 

(sendo novamente eleito pelos senhores que entraram no dia XV de fevereiro de 1292), e 

com seus companheiros, reforçaram o povo. E no gabinete dos Priores reuniu-se um com 

a mesma origem que os outros, ao qual chamaram Gonfaloneiro de Justiça (Baldo 

Ruffoli por Sesto di Porta Duomo), a quem fora dado um gonfalão
49

 com as armas do 

povo, que é a cruz vermelha em campo branco, e mil soldados todos armados com a 

referida insígnia e armas, que deviam estar à disposição do chamado gonfaloneiro, para 

qualquer pedido, na praça ou onde fosse necessário. E foram feitas leis que se chamaram 

Ordenanças da Justiça, contra os poderosos que ultrajassem os populares: e que um 

companheiro fosse considerado pelo outro; e que os malefícios se pudessem provar por 

duas testemunhas de pública fé e fama: e deliberaram que qualquer família que tivesse 

cavaleiros entre eles, todos se  considerassem Grandes, e que não pudessem ser 

Senhores, nem Gonfaloneiros de Justiça, nem colegas deles; e foram, ao todo, as 

chamadas famílias […]: e ordenaram que os Senhores velhos, com mais alguns, 

pudessem eleger os novos. E a essas coisas se somaram as XXIIII Artes, dando-lhes 

somente assim alguma origem.
50

  

O texto tem a preocupação de documentar o surgimento de um novo cargo na 

administração (gonfaloniere di giustizia) e a consequente compilação de leis que organizava a 

sociedade com base em um regulamento jurídico. Neste momento, Dante já estava envolvido na 
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 Estandarte no qual eram colocadas as armas da cidade ou de alguma família, neste sentidos armas tem o 

significado de bandeira, ou brasão. 
50

 Malumore in Firenze tra Popolo e Grandi. Il Gonfaloniere di Giustizia e gli Ordinamenti di Giustizia (1289 - 

1293). Ritornati i cittadini in Firenze, si resse il popolo alquanti anni in grande e potente stato; ma i nobili e grandi 

cittadini insuperbiti faceano molte ingiurie a' popolani, con batterli e con altre villanie. Onde molti buoni cittadini 

popolani e mercatanti, tra' quali fu un grande e potente cittadino (savio, valente e buono uomo, chiamato Giano 

della Bella, assai animoso e di buona stirpe, a cui dispiaceano queste ingiurie) se ne fe' capo e guida, e con l'aiuto 

del popolo (essendo nuovamente eletto de' Signori che entrarono a dì XV di febbraio 1292), e co' suoi compagni, 

afforzorono il popolo. E al loro uficio de' Priori aggiunsono uno con la medesima balìa che gli altri, il quale 

chiamorono Gonfaloniere di Giustizia (Baldo Ruffoli per Sesto di Porta Duomo), a cui fusse dato uno gonfalone 

dell'arme del popolo, che è la croce rossa nel campo bianco, e mille fanti tutti armati con la detta insegna o arme, 

che avessono a esser presti a ogni richiesta del detto Gonfaloniere, in piaza o dove bisognasse. E fecesi leggi, che si 

chiamorono Ordini della Giustizia, contro a' potenti che facessono oltraggio a' popolani: e che l'uno consorto fusse 

tenuto per l'altro; e che i malifìci si potessono provare per due testimoni di pubblica voce e fama: e diliberorono che 

qualunque famiglia avesse avuti cavalieri tra loro, tutti s'intendessono esser Grandi, e che non potessono esser de' 

Signori, né Gonfaloniere di Giustizia, né de' loro collegi; e furono, in tutto, le dette famiglie [...]: e ordinorono che i 

Signori vecchi, con certi arroti, avessono a eleggere i nuovi. E a queste cose legarono le XXIIII Arti, dando a' loro 

consoli alcuna balìa. CR, Libro I, XI. 
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vida política de Florença, embora não figurasse entre os gonfaloneiros de justiça, sua atuação foi 

mais evidente no final do século XIII, quando assumiu o cargo de prior e começou a participar 

ativamente das decisões políticas da comuna florentina. São mencionados alguns personagens 

que foram fundamentais para organização deste documento, em que só se completa e faz juz a 

seu título a partir de 1293. O primeiro gonfaloniere di giustizia foi Baldo Ruffoli pelo bairro 

Sesto di Porta Duomo, e era responsável por guardar o símbolo da cidade, a flor de lis vermelha 

com o fundo branco51, que ainda hoje aparece estampada na bandeira de Florença. 

Existiam algumas determinações neste ordenamento que remontam à lei do Talião da 

antiga Mesopotâmia (olho por olho, dente por dente) e os partidos políticos opostos deveriam ser 

julgados por seus pares, ou seja, se um gibelino infringisse alguma lei, deveria ser julgado por 

outro gibelino. Se, por um lado, havia uma intolerância a respeito da natureza das infrações, por 

outro lado, a preocupação com a paridade no julgamento das querelas foi fundamental para a 

organização social e jurídica da cidade. 

Dino Compagni discorre sobre os argumentos utilizados pelos juízes pertencentes aos 

magnati contra o ordenamento de justiça de Giano della Bella, bem como sobre as oposições 

advindas do povo e dos grandi, ao mesmo tempo em que defende e explicita a posição e firmeza 

que Giano demonstrava ao defender o ordenamento. O próprio cronista já havia ocupado o cargo 

de gonfaloneiro de justiça em 1293, e narra como fez cumprir a lei, já que o gonfaloneiro se 

assemelha à atual função desempenhada pelo oficial de justiça. No seu texto, defende veemente a 

posição de Giano, que é carcterizado pelo cronista como homem viril e de grande alma, e que, 

destemido, fazia tudo a favor da justiça, e por isso foi perseguido por seus opositores políticos52. 
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 Também chamada de giglio e aparece na bandeira da Comuna de Florença e que faz parte desta desde a Idade 

Média. Houve algumas alterações nas cores, alternando entre vermelho e branco. 
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 O referido Giano della Bella, homem viril e de grande alma, era tão destemido que defendia as coisas que os 

outros abandonavam, e falava sobre as coisas que os outros calavam; e tudo fazia em favor da justiça contra os 
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Em torno da discussão sobre o ordenamento, os Grandi não só ameaçaram Giano 

della Bella, como também tramaram contra sua vida. Por várias vezes pensaram em uma forma 

de tirá-lo do caminho, já que Giano era um bom homem que defendia a participação e os direitos 

do popolo. O próprio narrador descobre os planos dos grandi e descreve as alianças políticas, 

bem como nomeia os participantes da conjuração. Os personagens que aparecem no capítulo 

seguinte são: messer Gian di Celona, papa Bonifácio VIII, messer Vieri de' Cerchi e Nuto 

Marignolli, messer Piero Cane da Milano, messer Gian di Celona e Pecora, grande açougueiro. 

Cita outros tantos florentinos que participaram do Conselho em Ognissanti (dezembro de 1294): 

messer Palmieri di messer Ugo Altoviti, messer Baldo Aguglioni giudice, Alberto di messer 

Iacopo del Giudice, Noffo di Guido Bonafedi, e Arriguccio di Lapo Arrighi. Os notários que 

escreveram a versão final das leis foram: Matteo Biliotti e Pino da Signa. 

Após ter conhecimento dos atos confabulados para acabar com sua reputação, Giano 

ameçou matar todos aqueles que difamaram seu nome e, com medo do que ele poderia fazer, os 

outros presentes no Conselho acabaram por deixá-lo em paz. O conselho que ocorreu entre os 

grandi em San Iacopo Oltrarno resolveu corromper e excomungar o popolo e também difamar 

Giano della Bella. 

A cidade estava em grande discórdia pela disputa entre os grandi e o popolo e a 

perseguição a Giano della Bella tornavam os debates ainda mais intensos e os ânimos mais 

exaltados. Houve um tumulto popular contra o podestà, chamado messer Gian di Lucino, 

lombardo, que acabou culminando com o assalto e a posterior devolução dos bens roubados. No 

                                                                                                                                                                                            
culpados: e era tão temido pelos reitores, que temiam esconder os malefícios. Os grandes começaram a falar contra 

ele, ameaçando-o que não pela justiça mas para matar os seus inimigos o fazia, abominando ele e as leis: e onde se 

achassem, ameaçavam esquartejar os populares que reagissem. Giano della Bella sopradetto, uomo virile e di 

grande animo, era tanto ardito che lui difendeva quelle cose che altri abbandonava, e parlava quelle che altri tacea; 

e tutto facea in favore della giustizia contro a' colpevoli: e tanto era temuto da' rettori, che temeano di nascondere i 

malifìci. I grandi cominciorono a parlare contro a lui, minacciandolo che non per giustizia ma per fare morire i suoi 

nimici il facea, abbominando lui e le leggi: e dove si trovavano, minacciavano squartare i popolani che reggeano. 

CR, Libro I, XII. 
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entanto, mesmo após os episódios conturbados, a cidade continuava em grande desavença. 

Circulavam pela cidade tantos rumores e histórias desencontradas sobre Giano que toda a 

população se voltou conta ele. Os Magalotti, que eram seus parentes, o aconselharam a deixar a 

cidade enquanto o furor do popolo ainda permancia incontrolável e depois que a deixou foi 

condenado. 

O papado e o bispado não tinham forças no jogo político de Florença até o final do 

século XV e as disputas de poder eram entre os próprios florentinos. Os magnati, grandes 

burgueses também denominados de grandi, não admitiam a ideia de ter os mesmos direitos que 

os citadinos menos ricos e as agitações políticas eram causadas pelas rivalidades entre as 

famílias. As disputas eram tão intensas que o Ordinamenti di Giustizia de 1293 era sempre 

questionado pelos consigli, embora até 1350, o poder político e econômico estivesse também nas 

mãos dos artífices.  

Uma sociedade composta por empresários, negociantes e artífices fez com que 

Florença se tornasse um dos maiores centros de produção têxtil do Ocidente, e tanto o comércio 

quanto os bancos se desenvolveram em torno desta atividade. Desde o século XIII o regime 

político florentino pode ser caracterizado como popular, democrático e republicano, embora a 

república florentina tenha se fundado a partir da exclusão da maior parte de seus habitantes. A 

democracia florentina não era baseada na luta por direitos fundamentais como entendemos hoje, 

mas no privilégio de uma parte da sociedade de exercer o poder. 
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1.2. Dante e as disputas políticas entre o Papado e o Império 

 

Dante viveu em meio as disputas entre o Papado e o Império nas comunas italianas. 

As duas instituições viviam em conflito para determinar a competência de cada um e os limites 

de seu poder. Durante os séculos XIII e XIV houve uma tentativa de legitimação e definição 

destas esferas por meio de uma formulação teórica sobre o assunto53. O século XIII deve ser 

considerado um período de efervescência de ideias, o que representava um convite à investigação 

e à discussão. Houve uma modificação no pensamento religioso proporcionado pela aproximação 

com a filosofia aristotélica. Ao mesmo tempo em que se teve acesso às obras de Aristóteles, 

surgiu também um interesse pelo estudo do direito romano acarretando desdobramentos no 

âmbito político e social. Foi se formando um novo grupo diferenciado de laicos (advogados, 

chanceleres e conselheiros de monarcas) saídos das universidades que adotavam, muitas vezes, 

uma posição antieclesiástica. Apoiados nos estudos do direito consuetudinário e no direito escrito 

(romano) os legistas concluíram que na sociedade antiga o Estado era forte e o Imperador 

poderoso, pois não consideravam os costumes e sim, as leis. Desta forma pretendiam que o rei e 

seus auxiliares possuíssem os mesmos poderes atribuídos aos imperadores romanos54. 

Neste período vários foram os discursos acerca dos poderes espiritual e temporal. 

Intelectuais e religiosos do período se dedicaram ao tema e deram a ele certa importância, uma 

vez que esta discussão estava na ordem do dia. Papa e Imperador disputavam em debates qual 

deles teria o maior poder, ou maior poder de decisão. Por um longo período de tempo os homens 

entendiam que o monarca estaria abaixo do papa já que era necessário que fosse coroado pelo 
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 SOUZA, José Antônio de C.R. de. As relações de poder na Idade Média tardia. Porto Alegre: EST Edições; Porto, 

Pt: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2010, p. 09. 
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 GOLDMAN, Cléa Pitt. A racionalização do conflito império x papado no final do século XIII. In: DE BONI, Luis 

Alberto (org.). Idade Média: ética e política. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996, p.441-442. 
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vigário de Deus. A coroação de Carlos Magno (768-814) pelo papa Leão III (795-816) no Natal 

de 800 legitimou toda uma tradição na qual o regente do poder temporal deveria ser abençoado, 

sagrado e coroado pelo detentor do supremo poder espiritual na terra. Foram os reis francos que 

protegeram os papas, através de seu braço secular, de seus inimigos, principalmente os 

lombardos. Esta aliança iniciou-se com a sagração de Pepino e de seus filhos, e posteriormente o 

Papado pensou em um projeto europeu de alianças, culminando na coroação de Carlos Magno
55

. 

Embora a Idade Média somente tenha produzido textos de cunho político a partir do 

século XIV, a discussão sobre os dois gládios já existia anteriormente, e constatamos isto através 

do discurso do Papa Leão Magno (440-461), que já levantava a teoria da superioridade do papa 

em relação aos governantes laicos. Para o pontífice, a Sé Apostólica era um principatus e o papa 

detinha a plenitudo potestatis. O papa Leão I era defensor do discurso acerca da ideia de 

principatus e da consequente autoridade principesca atribuída a São Pedro, já que na concepção 

do pontífice, Cristo era o único, verdadeiro e eterno bispo da Igreja, e que, no entanto, acabou 

concedendo a Pedro certa parcela neste poder eterno. Da mesma forma, o poder das chaves, para 

que pudesse ligar e desligar o céu, foi concedido exclusivamente a ele, que, portanto, poderia 

tanto transmitir este poder, quanto presidir a Igreja
56

.  

A ideia racional de Estado remonta às disputas pelas Investiduras e o confronto entre 

Imperium e Sacerdotium. A Questão das Investiduras girava em torno do problema de quem teria 

poder para nomear os bispos e investir o clero. A disputa pela soberania57 não era apenas entre 
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 LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Trad. Jaime A. Clasen. Petrópolis, RJ: 2010. 
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 RIBEIRO, Daniel Valle. Leão I: a cátedra de Pedro e o primado de Roma. In: SOUZA, José Antônio de C. R. De 

(org.). O Reino e o Sacerdócio: o pensamento político na Alta Idade Média. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995, p. 54-
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 Ullmann discorre sobre a soberania no texto de Dante, que aparece não somente no texto filosófico De Monarchia, 
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pode ser exemplificada através do surgimento do conceito de soberania do Estado. ULLMANN, Walter. Historia del 
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imperador e papa, em um momento em que todos os poderes que pretendiam certa supremacia se 

envolveram no debate, já que se pensava em uma comunidade universal cristã58. 

Uma série de cartas, bulas papais e textos filosóficos serviram de base para a 

legitimação da Bula Unam Sactam do Papa Bonifácio VIII (1294-1303), que em 1302 defendeu a 

unidade e supremacia da Igreja. Os principais textos que definiram a posição de Bonifácio foram: 

a epístola do Papa Gelásio I (492-496)59, dirigida ao Imperador bizantino Anastácio (491-518), na 

qual tentou definir as esferas de ação dos poderes temporal e espiritual60; a reforma do Papa 

Gregório VII (1073-1086); as teorias filosóficas de Hugo de São Vitor (1096-1141); a teoria dos 

dois gládios em São Bernardo de Claraval (1091-1153); a política de Inocêncio III (1198-1216); 

o pensamento de Santo Tomás de Aquino (1225-1274); e os textos dos teólogos Egídio Romano 

(De ecclesiastica potestate, 1301-1302) e Tiago de Viterbo (De regimine Christiano, 1293)61. 

Percebemos a gênese da teoria da plenitudo potestatis que delineou-se ao longo da 

Idade Média, na qual o papa coloca-se em superioridade em relação ao imperador e aos reis. A 

partir do discurso gelasiano, temos o desenvolvimento da hierocracia medieval e a diferenciação 
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 KRITSCH, Raquel. Soberania: a construção de um conceito. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP. Imprensa 

Oficial do Estado, 2002, p. 21, 30. 
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entre os termos auctoritas (autoridade dos pontífices) e potestas (poder exercido pelos reis), já 

que o poder imperial situava-se inferior ao poder papal no tocante à dignidade espiritual62. 

Dante Alighieri em vários momentos da Commedia dá testemunho da disputa e dos 

autores de textos pró-papa. Refere-se ao discurso de Gelásio e Anastacio e a tentativa de 

reconcialiação entre a Igreja romana e a oriental, que embora ainda não tivessem se separado 

ideologicamente63, mantinham autoridades diferentes: 

 

À borda de vastíssimo talude,  

por grãos blocos de pedra conformado,  

chegamos a cenário inda mais rude:  

 

E ali, pelo ar tolhidos, empestado,  

que da profundidade se exalava,  

paramos junto a esquife desolado,  

 

em cuja pedra esta legenda estava:  

“Os restos de Anastacio papa guardo,  

que deixou por Fotino a fé que amava.”  

 

“Sofra aqui o caminho algum retardo,  

para que se acostume o nosso olfato  

ao triste odor, como melhor resguardo”,
64

 

 

Depois desta cisão entre Papado e Império Bizantino, o Papa Paulo I (757-767), 

aproximou-se dos francos, já que havia perdido a proteção do imperador. E foi a Doação de 

Constantino65 que legitimou a posição do papa no Ocidente, uma vez que se tornou um 
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 O Grande Cisma aconteceu em 1054 quando os papas do Oriente e do Ocidente se excomungaram 

simultaneamente. 
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 In su l'estremità d'un'alta ripa/ che facevan gran pietre rotte in cerchio,/ venimmo sopra più crudele stipa;/ e 

quivi, per l'orribile soperchio/ del puzzo che 'l profondo abisso gitta,/ ci raccostammo, in dietro, ad un coperchio/ 
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«Lo nostro scender conviene esser tardo,/ sì che s'ausi un poco in prima il senso/ al tristo fiato; e poi no i fia 

riguardo». INF., XI, v.1-12. 
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 Sobre a intenção de manter a unidade dentro da diversidade na Alta Idade Média, Ullmann esclarece a principal 

função da Doação de Constantino e como esta é retomada por Dante, dez séculos depois, já que o objetivo final do 

governo imperial era realizar e manter a unidade em todo o Império. Isso pode ser explicado pelo fato de Constantino 

ter dado privilégios especiais a Igreja romana, que naquele momento era fundamental para a sustenção do Império 
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documento importante para fundamentar juridicamente o Estado Pontifício enquanto primado do 

papa e, consequentemente, da supremacia do poder espiritual sobre os reinos. Segundo o 

documento, embora tenha sido considerado uma falsificação no século XVI, Constantino (272-

337)66 teria levado sua coroa ao Oriente com o consentimento do Papa Silvestre I (314-335), 

demonstrando a superioridade do pontífice em relação ao Império. A disputa entre Papado e 

Império ultrapassava a esfera política, e alcançava as discussões filosóficas, pois tinham 

cosmovisões opostas. Podemos afirmar que houve a construção de teorias políticas que 

consagravam aos pontífices soberania total67. 

Ao doar ao Papa Silvestre não apenas as insígnias do poder imperial, como também 

territórios, como a Itália e o Ocidente, Constantino se retirou de Roma para estabelecer-se em 

Bizâncio, deixando explícito seu desejo de entregar ao Sumo Pontífice o comando de toda a 

Cristandade. No momento em que o documento foi escrito, existia uma necessidade de legitimar 

este legado da Igreja, deixado pelo primeiro imperador cristão, que reforçava o discurso 

hierocrático, pois defendia a supremacia do Papado em detrimento do Império68. 

                                                                                                                                                                                            
Romano. Esta situação foi extremamente favorável à situação material da Igreja, pois contava com benefícios 

especiais, fortemente denunciados e condenados no texto de Dante. ULLMANN, Walter. Il Papato nel Medioevo. 

Roma-Bari: Laterza, 1975, p. 06. 
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 Imperador romano entre 306 e 337, em um momento em que o cristianismo se firmava na sociedade, e ainda havia 

perseguição aos cristãos bem como se discutia a questão da tolerância religiosa.  
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 (...) Nós doamos, a partir de agora, ao nosso pai Silvestre, o nosso palácio imperial de Latrão (...), o colar, as 
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96, c.11 In: SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino de Deus e o reino dos Homens: as relações entre os poderes 

espiritual e temporal na Baixa Idade Média. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 91. 
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Na Commedia, Dante critica a doação de Constantino, atribuindo uma relação 

paternal entre o imperador e a Igreja. 

 

Ah Constantino, como dói a ofensa,  

do teu batismo não, mas do presente  

que pôs de um padre em mão fortuna imensa!”
69

 

 

Mas foi com a reforma gregoriana e, principalmente, a partir do documento Dictatus 

papae do Papa Gregório VII (1073-1085), que a questão das investiduras e a disputa entre 

Henrique IV (1084-1105) e Rodolfo da Suábia (1025-1080) pelo trono da Germânia, elevaram a 

discussão à outro nível. O Sumo Pontífice sentiu-se responsável pela salvação espiritual do 

mundo e, através do manual redigido em 1075, estabeleceu algumas diretrizes que foram 

fundamentais para a concepção da teoria da plenitudo potestatis. Com vinte e sete sentenças, 

Gregório VII esquematizou o governo da Igreja pelo Pontífice romano e ao mesmo tempo 

interferiu na administração da Cristandade como um todo. A própria proibição de julgamento do 

papa por leigos foi explicitada em uma destas sentenças e percebemos o quão foi mal recebida 

por seus contemporâneos, encontrando sua expressão máxima na condenação que Dante Alighieri 

faz de alguns papas na sua descida ao Inferno70. 

Com este documento71, Gregório VII pôs fim à discussão sobre a investidura, 

trazendo pra si todos os méritos e reponsabilidades de governador da Cristandade. Ao fazer uma 
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seleção das sentenças promulgadas no documento, ressaltamos apenas aquelas que dizem respeito 

exatamente ao poder papal perante o poder dos príncipes, reis e imperadores. Ao colocar os 

príncipes a seus pés (sentença 9), ser o detentor do poder de destituir o Imperador (sentença 12) e 

de libertar os súditos do juramento de fidelidade ao monarca (sentença 27), o pontífice reforçou 

sua superioridade e se posicionou como o verdadeiro líder e guia, não apenas espiritual, mas de 

toda sociedade cristã. 

A teoria política medieval teve um forte impulso com os conflitos relacionados com a 

política e sua prática. Havia uma intenção do papado em se apoderar do governo da cristandade 

medieval como um todo. Desde a reforma da Igreja no século XI com sua hierarquização, já se 

tinha pretensões universais em relação ao Papado e ao Império (sentenças 1 e 2 da Dictatus 

Papae).  

Estas sentenças, que foram divulgadas no Sínodo de 1075, impulsionaram uma 

atitude contrária advinda de Henrique IV que, no ano seguinte, no Sínodo de Worms, proclamou 

a deposição do Papa72 causando a reação, já esperada após a promulgação da Dictatus Papae, por 

parte do Papa que o excomungou73. 

Outro aspecto a ser considerado na disputa em análise remonta à Concordata de 

Worms (1122), e o acordo entre o Imperador Henrique V (1086-1125) e o Papa Calixto II (1119-

1124) que pôs fim a Querela das Investiduras, reconhecendo a independência entre os poderes 

temporal e espiritual. Ao mesmo tempo, possibilitou o surgimento de uma monarquia pontifical 

                                                                                                                                                                                            
Romana, segundo testemunha a Escritura, nunca errou e jamais errará. (...) 26. Não deve ser considerado católico 

quem não está em comunhão com a Igreja Romana. 27. O Pontífice pode libertar os súditos do juramento de 

fidelidade feito a um monarca iníquo.” Dictatus Papae, de Gregório VII, Patrologia Latina. In: STREFLING, Sergio 

Ricardo. Igreja e poder: plenitude do poder e soberania popular em Marsilio de Pádua. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2002, p.33-34. 
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 Retirou do rei Henrique IV o poder sobre a Germânia e a Itália, libertou seus súditos do juramento de fidelidade e 

o excomungou, alegando fazer isso para que sua alma fosse salva. STREFLING, Sergio Ricardo. Op. Cit., p. 34-36. 
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reivindicadora do seu próprio território. Foi com a Paz de Constança (1183), entre o imperador do 

Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barbaruiva (1152-1190), e as cidades da Liga 

Lombarda, que as comunas urbanas se transformaram em organizações político-administrativas 

institucionalmente legítimas e juridicamente inseridas na estruturação do reino da Itália, já que no 

acordo o Imperador reconheceu as liberdades das comunas italianas sob seu domínio
74

. 

Um grande expoente da filosofia medieval que contribuiu sobremaneira para a 

discussão foi Santo Tomás de Aquino (1225-1274), que inclusive é colocado por Dante em seu 

Paraíso. O poeta se refere a Carlos d’Anjou que conquistou Nápoles e a Sicília em 1265, após 

derrotar os últimos representantes da familia de Frederico II, da Suábia, com a decaptação de 

Conrado de Svevia, em 1268. Dante levanta a hipótese de que Carlos haveria envenenado Santo 

Tomás de Aquino, já que enviou um médico para visitá-lo na Abadia de Fossanova em 1274, 

quando estava viajando para o Concílio de Lyon: 

  

Carlos à Itália foi, por penitência, 

e deixou Conradino ali prostrado; 

e ao Céu, enviou Tomás, por penitência.
75

  

 

Várias obras produzidas pelo santo abordam o pensamento político, mas é no texto 

De regimine principum, datado em 1266, que ele aborda questões sobre a origem e natureza do 

Estado, bem como as possíveis formas de governo e as relações entre Igreja e Estado. O rei 

deveria ser virtuoso: para tal, deveria ser encaminhado espiritualmente. Segundo sua concepção, 

o Estado representava uma sociedade perfeita que gozava de autonomia, enquanto a Igreja 
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objetivava o bem sobrenatural, que era superior ao Estado. A Igreja seria então perfeita, e o 

Estado estaria subordinado a Ela, ressaltando a supremacia do Sumo Pontífice76. 

Se, por um lado, havia toda esta discussão entre os estudiosos que defendiam a 

hierocracia, e vários textos produzidos que corroboravam a teoria da plenitudo potestatis, por 

outro lado, pensadores retomavam o direito civil e debatiam acerca do mesmo problema, no 

entanto com outro enfoque. Nos séculos XI e XII já figuravam em Bolonha77 escolas de juristas 

que se dedicavam ao estudo do direito romano. Irnério (1055-1125) elaborou a tese para o 

Imperador Henrique V (1081-1125) de que o direito romano concedia ao imperador o direito de 

confirmar a nomeação do papa. Francesco Accursio (1181-1263) defendeu a tese de que o 

Papado não possuía nenhuma jurisdição nos assuntos temporais, apenas nos espirituais. Cino de 

Pistoia (1270-1337) foi severo em relação ao poder espiritual ao afirmar que o imperador recebia 

o poder do povo e, portanto, não deveria responder ao Papado por seus atos. Apoiados nas 

normas do Imperador bizantino Justiniano (482-565), Corpus iuris civilis, elaboravam outras 

concepções acerca do papel desempenhado pelo Estado. O objetivo destas reflexões era limitar o 

poder espiritual em relação ao temporal e, posteriormente, limitar o poder do príncipe em relação 

à sociedade78. 

Dos autores defensores do poder espiritual e temporal do papa, Dante refere-se a 

Santo Tomás de Aquino, ao dominicano Tolomeo de Lucca (1236-1327), ao cardeal Mateo de 

Acquasparta (1240-1302), ao bispo de Reggio Henrique de Cremona (1250 c.-1312) e à Egidio 
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Romano (1243-1316). Todos estes autores tinham como objetivo demonstrar o alcance da 

plenitude do poder papal79.  

Na Commedia, há alusão direta ao texto de Egidio Romano, De regimine principum 

(1276), da qual inferimos a importância do jurista na formação intelectual de Dante, bem como 

sua influência na obra dantesca. 

 

 
Que o homem fale por Natura é posto; 

mas o jeito em que fale, ela o confia 

à sua própria escolha e próprio gosto.
80

  

 

Neste trecho há a influência tanto de Egidio, como de Tomás de Aquino, pois há uma 

referência à linguagem, que pode variar, no entanto, a natureza que é reponsável pelo dom da 

fala, jamais é alterada81.  

Egidio Romano, discípulo do Aquinate, foi expulso da Universidade de Paris em 

1277 quando houve a condenação das duzentas e dezenove teses pelo bispo de Paris Estevão 

Tempier (†1279). Tornou-se preceptor do príncipe Filipe da França e a ele dedicou o livro De 

regimine principum. Amigo do então Cardeal Benedito Caetani (1235-1303), que assumiu o 

trono pontifício sob o nome de Bonifácio VIII, foi nomeado pelo papa Arcebispo de Bourges em 

1295. Esteve ao lado do pontífice na contenda contra o rei Filipe IV, o Belo, e forneceu material 

teórico para defesa da hierocracia82.   

Como Dante frequentou a universidade de Bolonha, certamente teve contato com os 

textos e ideias de Egidio Romano, que defendia a supremacia do poder do papal e tentou provar 
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Alegre: EDIPUCRS, 2002, p. 52. 



57 
 

que este era superior ao rei não só em autoridade como em todos os âmbitos da esfera temporal, 

assim o pontífice teria o poder de depôr um monarca que não considerasse digno. Ainda 

acreditava que o poder do papa era ilimitado já que este não era apenas um sucessor de Pedro e 

sim um vigário de Cristo e de Deus. O pontífice representaria então a plenitude do poder, 

podendo exercer jurisdição temporal independente da origem dos casos. Demonstra como o papa 

conservava os dois gládios sob sua autoridade e como deveria ser reconhecido como senhor dos 

reis terrenos já que era um homem espiritual.  

Como consequência prática desta discussão, estava a legitimação da autoridade 

política que era derivada do papa e estaria sob seu jugo e controle. Comparando corpo e alma, 

Egídio Romano afirmava que o corpo era regido pelo espírito e este era regido pelo papa. Dentro 

da sua perspectiva e como parte de sua argumentação, afirmava categoricamente que se o corpo 

era dominado pela alma, e o poder sacerdotal dominava as almas, logo dominaria também os 

corpos e as coisas temporais83. 

 

Mas a autoridade espiritual, cujo instrumento é o gládio espiritual, que atinge a própria 

alma, tem autoridade no homem todo em razão da alma. E como entre as autoridades 

espirituais a autoridade do sumo pontífice é a mais excelente e sublime, foi muito bem 

dito que o poder do sumo pontífice é aquela autoridade sublime à qual toda alma deve 

sujeitar-se, pois, como é evidente pelo que se viu, é tanto mais excelsa e nobre que toda 

autoridade terrena e secular, quanto a alma é mais excelente e mais nobre que o corpo, e 

quanto a vida espiritual é mais excelente que a terrena.
84

  

 

Egídio Romano foi o primeiro autor a definir e defender o absolutismo papal, 

utilizando uma série de argumentos para legitimar seu discurso, como “Deus instituiu a Igreja e a 

Igreja instituiu o poder civil”, logo os reis dependiam do papa. Em seu texto De ecclesiastica 

potestate, organizou o pensamento político hierocático, por meio de postulações filosóficas e 
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teológicas, para identificar as funções dos poderes temporal e espiritual. Este tratado foi de 

importância fulcral para a elaboração da Bula Unam Sactam, de Bonifácio VIII, outro 

contemporâneo de Dante85. 

O discurso de Romano corroborou para o estabelecimento da sentença 19 de Gregório 

VII, que no século XI já afirmava que ninguém poderia julgar o papa:  

 

 
Aquele pois que é espiritual conforme a perfeição pessoal, enquanto pessoal e conforme 

a medida da consciência, não é julgado pelos outros, e poderá julgar as outras coisas. 

Enquanto que aquele que segundo o estado é espiritual e segundo a jurisdição e a 

plenitude do poder é perfeito no mais alto grau, esse será o homem que tudo julgará, e 

não poderá ser julgado por ninguém
86

.  

 

Ao tratar da inefabilidade papal e, portanto, de seu interdito de julgamento por entes 

terrenos, Romano explicitava as ideias correntes no período. Dante ignorou esta prerrogativa 

atribuída ao papa, de não ser julgado por ninguém neste mundo, apenas por Deus, quando julgou 

e condenou os papas de seu tempo ao inferno. 

Dante estava em sintonia com as questões políticas de sua época. Na Commedia os 

personagens que coloca no Paraíso, Purgatório e Inferno mostram seu posicionamento nessa 

disputa entre o Regnum e o Sacerdotium. Neste momento a Igreja vislumbrava uma perspectiva 

de Cristandade unitária. O Papa Celestino V (1294) teve um pontificado muito breve, devido a 

situações pessoais de saúde, e acabou abdicando o cargo. Seu sucessor, o cardeal Caetani, que foi 

papa sob o nome Bonifácio VIII, havia estudado direito canônico em Bolonha durante anos e 

viveu outros tantos anos na cúria papal. Considerado hábil negociador, colocou em prática todas 

as aspirações do Papado que apareciam de forma dispersa no direito canônico. Embora os 
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pontífices estivessem imunes ao julgamento terreno, Dante condenou os papas Nicolau III (1277-

1280) e Bonifácio VIII ao seu inferno: 

 

 
“Ó tu, de quem no solo o corpo jaz 

como uma estaca a meio introduzida”, 

principiei, “dize algo, se é capaz”. 

 

Via-me como o padre que o homicida, 

semi-enterrado já, vai assistindo, 

e pois um pouco lhe prolonga a vida. 

 

“Tão cedo assim”, gritou-me, “ e já estás vindo, 

e já estás vindo, Bonifácio, a jeito? 

A profecia acaso andou mentindo? 

 

Estás por fim da inveja satisfeito, 

que te fez, com solércia, cortejar 

a bela dama, expondo-a ao desprespeito?”
87

 

 

A profecia citada no poema aparece juntamente com a ideia temporal na frase “tão 

cedo assim”, já que Nicolau III acreditava ainda ser muito cedo para que Bonifácio VIII tivesse 

morrido. Ao usar a palavra profecia, o tradutor opta por substituir a palavra scritto no original, 

que significa a premonição de que Bonifácio VIII mereceria a terceira bolgia do oitavo círculo 

infernal, no qual se pagava pelo pecado da simonia, juntamente com Nicolau III e Clemente V 

(1305-1314). 

Em outro momento do poema, no qual Dante continua sua crítica ao Papado, o poeta 

faz referência à bela dama, que seria a Igreja, e como a inveja teria motivado o cardeal Caetani a 

influenciar a renúncia de Celestino V ao Papado (julho de 1294-dezembro de 1294). A hipótese 

de uma conspiração não pode ser comprovada, no entanto, foi com sua renúncia que o cardeal foi 

eleito como papa. Nicolau III se identifica nos versos posteriores como pertencente à família dos 
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Orsini (orsa no texto original e na tradução urso, v.70-72), e o episódio ao qual o poeta faz alusão 

é o momento da renúncia ao pontificado de Celestino V. 

 

 

 “Se por entrevistar-me anseias tanto, 

que não recuaste ante a áspera jornada, 

sabe que me cobriu o grande manto,  

 

Urso nasci, e pela grei amada 

andei o ouro embolsando em nosso mundo, 

até que aqui me foi a alma embolsada 

 

Sob o meu crânio jazem, mais ao fundo, 

os que me precederam simoniando, 

disseminados vão pelo rotundo. 

 

A eles irei juntar-me, embaixo, quando 

aquele enfim chegar, que eu supusera 

já fosses tu, ao ver-te caminhando. 

 

E aqui não estará mais tempo à espera 

do que eu estive, na postura inversa, 

a cozinhar os pés nesta cratera. 

 

Em seguida virá a alma perversa 

de um pastor lá das partes do Ocidente, 

para, por sua vez, ficar submersa. 

 

Novo Jasón será, e, exatamente, 

como se lê nos Macabeus, ungido 

por vontade do rei francês potente.”
88

       

 

O tom profético continua no texto de Dante, pois ao explicar, por meio das palavras 

de Nicolau III, a pena que cumpria e o pecado cometido, a simonia, a personagem narra sobre 

outros papas que para aquele lugar iriam após a morte, pois estavam cometendo o mesmo pecado 

que havia incorrido. Ao descrever a alma perversa que virá do Ocidente, está se referindo ao papa 
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Clemente V, que foi eleito apenas em 1305 e que, no entanto, tanto o poeta quanto o personagem 

já sabiam que ele iria cometer aquele pecado. A comparação que é feita pelo poeta entre Jason e o 

novo papa, retoma a descrição de um episódio do Antigo Testamento, no qual uma pessoa (Jason) 

se tornou sacerdote por meio da compra desta função. Encontramos esta narrativa no segundo 

livro de Macabeus (IV, 7-26)89. Assim, segundo a análise de Dante o papa Clemente V, teria 

alçado o pontificado através de suborno ao rei Felipe, o Belo (1268-1314), de França. 

Se, por um lado, havia esta preocupação da cúria papal em reafirmar o poder 

espiritual, por outro, os conflitos entre Filipe, o Belo e o papa Bonifácio VIII suscitaram outros 

                                                           
89

 “Entretanto, Seleuco morreu. E Antíoco, cognominado Epífanes, subiu ao trono. Foi quando Jasão, irmão de 

Onias, começou a disputar o cargo de sumo sacerdote. Numa audiência, prometeu ao rei trezentos e sessenta talentos, 

doze toneladas, de prata e ainda, de outras rendas, mais oitenta talentos, quase três toneladas. Além disso, 

comprometeu-se a passar para o rei outros cento e cinqüenta talentos, cinco toneladas, se lhe fosse concedido, pela 

autoridade real, estabelecer uma praça de esportes e uma escola para jovens, além de inscrever os habitantes de 

Jerusalém como cidadãos de Antioquia. Obtido o consentimento do rei, Jasão tomou posse do cargo e logo começou 

a fazer os seus irmãos de raça adotarem o estilo de vida dos gregos. Suprimiu os privilégios reais benignamente 

concedidos aos judeus por intermédio de João, pai de Eupólemo, o mesmo que depois chefiou a embaixada com o 

objetivo de estabelecer amizade e aliança com os romanos. E, abolindo as instituições legítimas dos judeus, 

introduziu costumes depravados. Imediatamente construiu a praça de esportes, logo abaixo da cidadela e, 

constrangendo os melhores dos jovens, conduziu-os ao uso do chapéu chamado pétaso. Chegara-se, assim, ao auge 

do helenismo, à exaltação do estilo de vida dos estrangeiros, por causa da inaudita contaminação de Jasão, esse ímpio 

e não sumo sacerdote. Os próprios sacerdotes já não se mostravam dedicados às funções do altar. Antes, desprezando 

o templo e descuidando-se dos sacrifícios, corriam a tomar parte na iníqua distribuição de óleo no estádio, após o 

sinal do gongo. Assim, não davam mais valor às tradições nacionais, achando muito mais importantes as glórias 

gregas. Por esse motivo, uma perigosa emulação os dominava: aqueles cujos costumes eles promoviam e a quem 

queriam ser semelhantes em tudo, acabaram por se tornar seus inimigos e carrascos. De fato, não é pouca coisa agir 

impiamente contra as leis divinas. Mas isso o demonstrará o episódio seguinte. Celebravam-se em Tiro as 

competições esportivas que se fazem de cinco em cinco anos, estando presente o rei. O abominável Jasão enviou 

alguns espectadores antioquenos de Jerusalém, com a quantia de trezentas dracmas de prata para o sacrifício em 

honra de Hércules. Os próprios portadores, porém, pediram que não se usasse esse dinheiro para o sacrifício, por não 

ser conveniente, mas se empregasse em outra despesa. Desta forma, segundo quem o enviara, o dinheiro foi 

empregado no sacrifício para Hércules; no entanto, segundo os portadores, destinou-se à construção de navios a 

remo. Quando Apolônio, filho de Menesteu, foi enviado ao Egito, por ocasião da subida ao trono do rei Filométor, 

Antíoco soube que tinha sido excluído dos projetos políticos desse rei. Garantindo então a própria segurança, passou 

por Jope e dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente por Jasão e por toda a cidade, fez a sua entrada à luz de 

tochas e ao som de aclamações. Depois, voltou para a Fenícia com o seu exército. Menelau torna-se sumo sacerdote. 

Depois de três anos, Jasão enviou Menelau, irmão do já mencionado Simão, com a incumbência de levar as quantias 

ao rei e apresentar-lhe relatórios sobre assuntos urgentes. Menelau, porém, tendo agradado ao rei, apresentando-se 

com aparência de grandeza, conseguiu para si o sumo sacerdócio, oferecendo trezentos talentos de prata a mais do 

que Jasão. A seguir, tendo recebido do rei a nomeação, voltou, mas sem trazer coisa alguma digna do sacerdócio. Ao 

contrário, tinha em si as manhas de um tirano cruel e o furor de um animal selvagem. Quanto a Jasão, que havia 

suplantado seu próprio irmão, sendo agora suplantado por outrem, foi expulso para a região dos amonitas, onde se 

refugiou.” II Macabeus, IV, 7-26.  
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discursos, que defendiam o poder temporal90. A controvérsia entre Filipe e Bonifácio VIII se 

iniciou quando o rei da França decidiu tributar o clero. No final do século XIII, o rei Filipe IV 

vivia em litígio com o rei Eduardo I (1272-1307) da Inglaterra, principalmente em função de 

disputas feudais, políticas e econômicas, já que degladiavam pelas terras da Gasconha, Flandres e 

outras, que teoricamente estavam sob a suserania do rei francês. Tanto o rei inglês, quanto o 

francês estavam recebendo e exigindo dinheiro do clero, que acabou por oficializar uma 

reclamação diretamente ao papa, que em 1296 promulgou a bula Clericis laicos na qual o papa 

considerava ilegal a medida do rei e proibia que o clero pagasse taxas91. Houve um conflito sobre 

o poder de aplicação da justiça do rei, e a medida foi desaprovada pela bula, suscitando outra 

polêmica acerca do direito da Coroa em prender e julgar um bispo92. 

Todas estas discussões e disputas entre o rei francês e o Papa Bonifácio VIII, acabou 

culminando em um atentado contra o papa em Agnani, organizado por Filipe IV, que exigiu sua 

renúncia, mas o Sumo pontífice preferia ser um mártir pela Igreja de Deus do que renunciar ao 

pontificado. A comitiva francesa saqueou os bens do palácio pontifício e acabou sendo expulsa 

da cidade pelos habitantes locais. O papa acabou retornando para Roma e morreu um mês depois.   

Em seguida houve um breve pontificado do papa Bento XI (1303-1304), que não 

figura na Commedia. Para sua sucessão foi eleito o cardeal francês Bertrand de Gouth, papa sob o 

nome Clemente V (1305-1314), que foi transferido para Avinhão (Avignon, França). Juntamente 

com a cúria, esta mudança da sede papal deu início aos setenta anos de exílio na França, 

conhecido como Exílio de Avinhão (1309-1377), ou Cativeiro, fazendo uma alusão ao período 
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 MIETHKE, Jurgen. Las ideas politicas de la Edad Media. Trad. Francisco Bertelloni. Buenos Aires: Editorial 

Biblos, 1993, p. 102-104. 
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 SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino de Deus e o reino dos Homens: as relações entre os poderes espiritual 

e temporal na Baixa Idade Média. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p.150.  
92

 KRITSCH, Raquel. Soberania: a construção de um conceito. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP. Imprensa 

Oficial do Estado, 2002, p.42. 
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em que os judeus foram cativos na Babilônia (598-538 a.C.), a partir do segundo sucessor de 

Bonifácio VIII. Este papa que foi comparado à figura de Jason do Antigo Testamento e que, 

segundo Dante, comprou o trono pontifício do rei francês.  

Assim, Dante estava inserido nas disputas entre Papado e Império e descreveu as 

artimanhas utilizadas por ambos em sua narrativa poética. Concluímos que o poeta não estava 

apenas em sintonia, como envolvido e preocupado com a política de seu tempo.  

 

 

1.3.Dante e a Batalha de Campaldino (1289) 

 

A batalha de Campaldino, que ocorreu em 11 de junho de 1289, entre arentinos e 

florentinos, foi um momento em que guelfos e gibelinos
93

 se uniram, formando uma força 

florentina única para combater o inimigo em comum. Antes da disputa interna que dividiu os 

guelfos em dois grupos adversários entre si, temos o relato desta batalha por meio de perspectivas 

diferentes. 

A disputa por terras e riquezas, dentre elas o acesso ao mar, na Toscana eram 

constantes e o litígio entre florentinos, arentinos e pisanos era algo comum naquele tempo. A 

cidade de Lucca também figurava nestas disputas que no Trecento assumiram feições políticas, 

envolvendo os guelfos e gibelinos. Neste episódio os guelfos de Arezzo se uniram aos guelfos de 

Florença para cercarem a cidade de Lucca. Os gibelinos, por sua vez, não entraram na disputa, 

mas toda esta discórdia acabou envolvendo o bispo da cidade de Florença, o que gerou mais 

inimizades entre os florentinos, o bispo e os gibelinos, provocando uma outra guerra dos 

florentinos na Toscana em 1289. 

                                                           
93

 Ver anexo I com os emblemas das facções políticas de Florença. 
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Dante faz menção a vários personagens que participaram, assim como ele, da batalha, 

reforçando nossa hipótese dos textos dos cronistas e o de Dante constituírem-se em memórias 

históricas de Florença. Foi neste momento, na disputa entre Florença e Arezzo, que a modalidade 

da servidão feudal foi abolida naquela região da Península Itálica, modificando as estruturas 

rurais e, consequentemente, a dinâmica das cidades. Devemos nos ater à importância da memória 

e do imaginário que pertencem à categoria da longue dureè
94

 e que proporcionaram uma 

permanência nos hábitos e atitudes destes homens medievais que, deixando a vida no campo e 

tudo aquilo que ela implicava, transportou para as cidades suas antigas relações feudais. 

Ao fazer referência à Batalha de Campaldino de 1289, Dante compara a marcha dos 

soldados, bem como a formação do exército com um momento em que caminham juntamente 

com os demônios, no inferno. 

 

Vi desarmar a tenda do cavaleiro, 

ao combate correr, vir nas paradas, 

e mesmo, à retirada, voar ligeiro; 

 

vi nas campinas vossas, devastadas, 

ó Arentinos, incursões furiosas, 

feros torneios, justas esforçadas: 

 

sempre ao ressoar das trompas sonorosas, 

dos sinos, dos tambores, sob as belas 

insígnias, drapejando no ar, gloriosas. 

 

Mas com iguais e estranhas charamelas 

nunca eu vi cavaleiros, nem infantes, 

nem barcos governados das estrelas. 

 

Íamos, pois, e atrás os dez farsantes: 

Mas que fazer? na igreja se acha a gente 

entre os santos, na tasca entre os tunantes!
95
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 Ao nos referimos ao conceito de longa duração de Braudel acreditamos que o imaginário se encaixa nesta 

categoria, pois suas representações e as práticas culturais permanecem durante muito tempo, enquanto as estruturas 

políticas e econômicas são alteradas mais rapidamente. BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a história. Trad: J. 

Guinburg e Tereza Cristina Silveira da Mota. São Paulo: Perspectiva, 2005.  
95

 Io vidi già cavalier muover campo,/ e cominciare stormo e far lor mostra,/ e talvolta partir per loro scampo;/ 

corridor vidi per la terra vostra,/ o Aretini, e vidi gir gualdane,/ fedir torneamenti e correr giostra;/ quando con 

trombe, e quando con campane,/ con tamburi e con cenni di castella,/ e con cose nostrali e con istrane;/ né già con 
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O poeta compara os cavaleiros aos demônios do inferno, também deixando 

transparecer sua posição política, já que fazia parte dos guelfos e não dos gibelinos. Embora 

tenha adotado o lado bianchi dos guelfos, neste momento, em que o importante era a disputa 

entre guelfos e gibelinos, o poeta se posiciona ao lado dos guelfos, já que pertencia à antiga 

nobreza florentina. 

Com uma série de detalhes, acerca da quantidade de pessoas, cavalos e armamentos, 

que se envolveram nesta disputa na Toscana, Dino Compagni propõe o clímax da sua narração na 

Batalha de Campaldino, já que ele foi contemporâneo aos fatos narrados. Os espólios de guerra, 

bem como a saída dos florentinos de Arezzo, compõem a narração nos capítulos. Os registros 

nominais são recorrentes, incluindo o próprio cronista, que é narrador testemunha do fato 

exposto: 

 
Batalha de Campaldino; da qual os Florentinos, vencedores, não sabem colher 

todos os frutos. 

Estando as armas preparadas no dia marcado os Florentinos, para ir à terra do 

inimigo: e passaram por Casentino por vias perigosas; onde, se tivessem encontrado os 

inimigos, teriam sofrido muito dano: mas Deus não quis. E chegaram até Bibbiena, a um 

lugar que se chama Campaldino, onde os inimigos estavam: e ali arrancharam, e fizeram 

uma barreira. Os capitães da guerra colocaram os batedores na frente da barreira; e os 

escudeiros, com o campo branco e o lírio vermelho e foram colocados na frente. Então o 

bispo, que tinha vista curta, perguntou: “Que muros são aqueles lá?”. Eles lhe 

responderam: “os escudeiros dos inimigos”. (...) 

Ao capitão e aos jovens cavaleiros, que precisavam de um repouso, pareceu ter 

feito muito vencer, sem persegui-los. Os seus inimigos cosquistaram muitos brasões, e 

muitas prisões, e mataram muitos: o que foi um mal para toda a Toscana. 

Foi a chamada derrota do 11 de junho, dia de Santa Bernaba, em um lugar 

chamado Campaldino, próximo a Popi. 

Depois dessa vitória, porém, nem todos os Guelfi voltaram para Arezzo; mas 

alguns se asseguraram; aos quais foi dito que se quisessem ficar ali, fizessem as suas 

vontades. Entre os Florentinos e os Aretinos não houve paz; mas os Florentinos ficaram 

com os castelos que haviam tomado, isto é, Castiglione Laterina, Civitella, Rondine, e 

mais outros castelos e se desfizeram de alguns.
96

  

                                                                                                                                                                                            
sì diversa cennamella/ cavalier vidi muover né pedoni,/ né nave a segno di terra o di stella./ Noi andavam con li 

diece demoni./ Ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa/ coi santi, e in taverna coi ghiottoni. INF., XXII, v.1-15. 
96

 Battaglia di Campaldino; della quale però i Fiorentini vincitori non sanno raccogliere tutti i frutti. 

Mossono le insegne al giorno ordinato i Fiorentini, per andare in terra di nimici: e passarono per Casentino per 

male vie; ove, se avessono trovati i nimici, arebbono ricevuto assai danno: ma non volle Dio. E giunsono presso a 
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O giglio vermelho
97

 (campo branco e lírio vermelho) que Compagni faz menção é o 

mesmo que permanece na bandeira florentina e que durante séculos foi utilizada para representar 

a cidade. A narração do cronista traz informações acerca das cidades que eram aliadas a Florença 

e que participaram do cerco em Arezzo. 

 

Figura 1 – Brasão da cidade de Florença – Itália 

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/FlorenceCoA.svg/786px-

FlorenceCoA.svg.png acesso em 05/08/2016. 

 

Se no texto de Compagni, temos a impressão de ser a disputa entre os moradores de 

Florença contra os de Arezzo, Villani nos possibilita a percepção de uma batalha muito maior que 

englobava diversas cidades e que contou com o apoio de vários nobres. A própria condição social 

                                                                                                                                                                                            
Bibbiena, a uno luogo si chiama Campaldino, dove erano i nimici: e quivi si fermorono, e feciono una schiera. I 

capitani della guerra misono i feditori alla fronte della schiera; e i palvesi, col campo bianco e giglio vermiglio, 

furono attelati dinanzi. Allora il Vescovo, che avea corta vista, domandò: "Quelle, che mura sono?". Fugli risposto: 

"I palvesi de' nimici". (…) 

Al capitano e a' giovani cavalieri, che aveano bisogno di riposo, parve avere assai fatto di vincere, sanza 

perseguitarli. Più insegne ebbono di loro nimici, e molti prigioni, e molti n'uccisono; che ne fu danno per tutta la 

Toscana. 

Fu la detta rotta dì XI di giugno, il dì di San Bernaba, in uno luogo che si chiama Campaldino, presso a Popi. 

Dopo detta vittoria non ritornorono però tutti i Guelfi in Arezo: ma alcuni s'assicurorono; a'quali fu detto che, se vi 

voleano stare, facessono la loro volontà. Tra i Fiorentini e gli Aretini pace non si fe': ma i Fiorentini si tennono le 

castella aveano prese; cioè Castiglione, Laterina, Civitella, Rondine, e più altre castella; e alcuno se ne disfece. CR, 

Libro I, X. 
97

 Flor-de-liz que aparece na bandeira da comuna de Florença e que faz parte desta desde a Idade Média. Houve 

algumas alterações nas cores, alternando entre vermelho e branco. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/FlorenceCoA.svg/786px-FlorenceCoA.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/FlorenceCoA.svg/786px-FlorenceCoA.svg.png
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de Villani é explícita através da linguagem utilizada e a exaltação dos feitos e dos costumes 

nobiliárquicos. 

 
Como os Florentinos venceram os Aretinos em Certomondo in Casentino. 

No referido ano e mês de maio, tendo voltado a cavalaria de Florença depois de 

acompanhar o príncipe Carlo, e com o seu capitão senhor Amerigo di Nerbona, pelos 

exageros recebidos dos Aretinos expuseram um sem número de tropas sobre a cidade de 

Arezzo, e deram seus brasões no dia 13 de maio, e a insígnia real  ficou com ho senhor 

Gherardo Ventraia de” Tornaquinci, e imediatamente após terem sido conferidas 

levaram-nas para a abadia em Ripole, como era de uso, e ali as deixaram vigiadas, 

visando ir por aquela estrada acima da cidade de Arezzo. Veio a amizade e a ordem foi 

estabelecida, com conselho secreto tomaram as ordens e partiram para ir para a estrada 

de Casentino, e de repente, no dia 02 de junho, soaram os sinos de martelo, moveu-se o 

bem aventurado tropa dos Florentinos, e as bandeiras que estavam em Ripole  cruzaram 

o Arno e ficaram na rua da Ponte em Sieve, e ficaram acampados para esperar todas as 

pessoas no Monte al Prumo,(...) E tendo reunido essa tropa, desceram pela planície de 

Casentino devastando as terras do conde Guido Novello, que era senhor de Arezzo. Ao 

saber disso, o bispo de Arezzo, com os outros capitães do lado guibelino, entres os quais 

muitos eram seus nomeados, tomaram a decisão de vir com toda a sua tropa até 

Bibbiena, para que não sofresse danos, (...)e havia a flor dos Ghibellini di Toscana, da 

Marca, e do Ducado e da Romagna, e todo o povo habituado com armas e 

guerras;chamaram para a guerra os Florentinos, sem temer porque os Florentinos fossem 

o dobro de cavaleiros deles, mas desprezando-os, dizendo que eles lutavam como 

mulheres, e penteavam a cabeleira e lhes davam nojo e por nada. (...) 

E feito isso, gosto Deus gosta, os Florentinos tiveram a vitoria, e os Aretinos 

foram derrotados e vencidos (...). A novidade da vitória chegou a Florença no mesmo 

dia, na mesma hora em que aconteceu;  e depois de comer, tendo os senhores priores ido 

dormir e descansar, pela solicitude e para recuperarem-se da noite passada, de repente 

bateram à porta do quarto com gritos de: “Levantem logo, pois os Aretinos foram 

vencidos”; quando se levantaram e abriram, não acharam ninguém, e seus familiares de 

forna não ouviram nada; então houve grande surpresa e considerável espanto, pois já 

viera alguém da tropa com a notícia, e levaram a notícia à Florença, fez-se uma grande 

festa e alegria; e se poderia considerar que em tal derrota ficaram muitos capitães e 

valentes homens do lado guibelino, e inimigos do Município de Florença, e foi tirado o 

seu orgulho e soberba não somente dos Arentinos, mas de toda parte ghibelina e do 

império.
98
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 Come i Fiorentini sconfissono gli Aretini a Certomondo in Casentino. 

Nel detto anno e mese di maggio, tornata la cavalleria di Firenze da accompagnare il prenze Carlo, e col loro 

capitano messer Amerigo di Nerbona, per soperchi ricevuti dagli Aretini incontanente feciono bandire oste sopra la 

città d'Arezzo, e diedono loro insegne di guerra a dì XIII di maggio, e la 'nsegna reale ebbe messer Gherardo 

Ventraia de' Tornaquinci, e incontanente che furono date le portarono alla badia a Ripole, com'era usato, e là le 

lasciarono con guardia, faccendo vista d'andare per quella via sopra la città d'Arezzo. E venuta l'amistà e fornita 

l'ordine, con segreto consiglio presono ordine e partito d'andare per la via di Casentino, e subitamente a dì II di 

giugno, sonate le campane a martello, si mosse la bene aventurosa oste de' Fiorentini, e le bandiere ch'erano a 

Ripole feciono passare Arno, e tennono la via del Ponte a Sieve, e accamparsi per attendere tutta gente in su Monte 

al Pruno,(…) E raunata la detta oste, scesono nel piano di Casentino guastando le terre del conte Guido Novello, 

ch'era podestà d'Arezzo. Sentendo ciò il vescovo d'Arezzo, cogli altri capitani di parte ghibellina, che assai v'aveva 

de' nominati, presono partito di venire con tutta loro oste a Bibbiena, perché non ricevesse il guasto,(…) che v'era il 

fiore de' Ghibellini di Toscana, della Marca, e del Ducato, e di Romagna, e tutta gente costumati in arme e in 

guerra; sì richiesono di battaglia i Fiorentini, non temendo perché i Fiorentini fossono due cotanti cavalieri di loro, 

ma dispregiandogli, dicendo che•ssi lisciavano come donne, e pettinavano le zazzere, e gli aveano a schifo e per 
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Villani traz informações preciosas ao leitor e que figuram na memória e história de 

Florença, uma vez que registra em detalhes todas as informações sobre a batalha entre florentinos 

e arentinos. Esclarece o leitor sobre as relações próximas que Corso Donati mantinha com os 

habitantes de Lucca e de Pistoia e como conseguiu mantê-los ao lado dos florentinos durante a 

batalha. Corso Donati estava disposto a dar sua vida nesta disputa e, segundo o cronista, também 

incitou os citadinos das cidades vizinhas a lutarem contra ele, se fosse necessário para manter a 

paz na Toscana. 

Ao narrar o desfecho da batalha, com o retorno dos florentinos vitoriosos à cidade, 

Villani deixa transparecer sua posição política, como guelfo, já que é enfático ao mencionar 

como o orgulho e a soberba, não apenas dos arentinos, mas também dos florentinos gibelinos 

eram o grande problema na cidade, demonstrando sua postura, contra as aspirações imperiais.  

 

1.4. A atuação de Dante no conflito entre os guelfos e gibelinos 

 

Dante acompanhou sua família durante o exílio de seu pai, que era do partido guelfo, 

nos anos de 1248 e 1260, momento em que os gibelinos predominavam no cenário político 

                                                                                                                                                                                            
niente. (…)E ciò fatto, come piacque a·dDio, i Fiorentini ebbono la vittoria, e gli Aretini furono rotti e sconfitti,(...) 

La novella della detta vittoria venne in Firenze il giomo medesimo, a quella medesima ora ch'ella fu; che dopo 

mangiare essendo i signori priori iti a dormire e a riposarsi, per la sollecitudine e vegghiare della notte passata, 

subitamente fu percosso l'uscio della camera con grida: “Levate suso, che gli Aretini sono sconfitti!”; e levati, e 

aperto, non trovarono persona, e i loro famigliari di fuori non ne sentirono nulla; onde fu grande maraviglia e 

notabile tenuta, che innanzi che persona venisse dell'oste colla novella, fu ad ora di vespro. E questo fu il vero, ch'io 

l'udì e vidi, e tutti i Fiorentini s'amirarono onde ciò fosse venuto, e istavano in sentore. Ma quando giunsono coloro 

che venieno dell'oste, e raportarono la novella in Firenze, si fece grande festa e allegrezza; e poteasi fare per 

ragione, che alla detta sconfitta rimasono molti capitani e valenti uomini di parte ghibellina, e nemici del Comune di 

Firenze, e funne abbattuto l'orgoglio e superbia non solamente degli Aretini,ma di tutta parte ghibellina e d'imperio. 

NC, Libro VIII, C, XXXI. 
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florentino99. Acreditamos que neste momento pode ter realizado sua primeira estadia em Ravena, 

já que a pineta di Chiassi100 se assemelha com a selva escura presente no Canto I do Inferno: 

 
A meio do caminho desta vida 

achei-me a errar por uma selva escura, 

longe da boa via, então perdida. 

 

Ah! Mostrar qual a vi é empresa dura, 

essa selva selvagem, densa e  forte, 

que ao relembrá-la a mente se tortura.
101

  

 

 

Giovani Villani narra o surgimento desses grupos por intermédio do litígio decorrente 

de uma promessa de casamento que foi desfeita entre as famílias Bondelmonte e Amidei (1215), 

que transpuseram para a esfera política suas contendas de cunho familiar, já que no período, os 

casamentos eram um pacto político, uma aliança entre famílias da nobreza e, desta forma, não 

podiam ser desfeitos. 

 
Como começou a divisão entre guelfos e gibelinos em Florença. 

No ano de Nosso Senhor Jesus Cristo MCCXV, sendo podestade de Florença messer 

Gherardo Orlandi, tendo messer Bondelmonte de' Bondelmonte nobre cidadão de 

Florença prometido por esposa uma donzela da casa dos Amidei, honrados e nobres 

cidadãos; e posteriormente cavalgando pela cidade o referido Bondelmonte, que era 

muito gracioso e belo cavaleiro, uma mulher da casa dos Donati o chamou, desdenhando 

da mulher que ele tinha como prometida, como não era bonita nem à altura dele, e 

dizendo: “Eu acho que devia olhar para a minha filha”; a qual lhe mostrou, e era 

lindíssima; subitamente, por ações diabólicas dela, ficou noivo e se casou com ela. Por 

esse fato os parentes da primeira mulher prometida, reuniram-se e sofrendo pela 

vergonha que messer Bondelmonte tinha feito a eles, atacaram o maldito indigno e foi 

quando a cidade de Florença foi danada e dividida: e além do que foi causado pelos 

nobres se conjuraram juntos para fazer vergonha ao referido messer Bondelmonte por 

vingança por aquela injúria. (…) Os malditos nomes de parte guelfa e guibelina se diz 

que se criaram primeiramente na Alemanha, por motivo que dois grandes barões de lá 

tinham feito a guerra juntos, que todos os Alemães tomaram parte dela, e um estava de 

um lado, e outro do outro lado; e até aos pés da corte de Roma chegou tal questão, e toda 

                                                           
99 GORNI, Guglielmo. Dante: Storia di un visionario. Bari: Editori Laterza, 2008. 
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 Pinheiral, próximo a cidade de Ravena, que circunda o antigo porto de Classe. 
101

 Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai per una selva oscura,/ché la diritta via era smarrita./ Ahi quanto 

a dir qual era è cosa dura/ esta selva selvaggia e aspra e forte/ che nel pensier rinova la paura! INF., I, v.1-6. 
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a corte tomou parte dela; e uma se chamava a dos Guelfo, e a outra a dos Guibelino: e 

assim ficou na Itália os referidos nomes.
102

 

O cronista faz referência ao surgimento das palavras guelfos e gibelinos no Sacro 

Império Romano Germânico e como estas relações se estabeleceram em Florença. Também 

descreve como as disputas pessoais entre famílias poderosas da cidade, em certo momento 

dividiram-na em dois grupos ideologicamente opostos. 

A mesma contenda é relembrada por Dante em seu Paraíso, que ao mesmo tempo em 

que narra as disputas entre as famílias Buodelmonte e Amidei, reforça os litígios entre guelfos e 

gibelinos e a mudança nas insígnias de Florença, que deixou de ser um lírio branco em campo 

vermelho para se tornar um lírio vermelho em campo branco. 

 
Os Gualterotti e os Importuni, lado 

a lado, eu vi no Burgo a que melhor 

fora da nova gente ser poupado. 

 

A casa que engedrou a vossa dor, 

nos transportes da fúria e do desdém, 

espalhado por tudo o sangue e o horror,  

 

inda era, com os seus, propensa ao bem: 

Ó Buondelmonte, em má hora fugiste 

ao teu noivado, por ceder a alguém! 

 

Feliz seria a vila, agora triste, 

se Deus te houvesse ao Ema concedido, 

quando para ela os passos dirigiste! 
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 Come si cominciò parte guelfa e ghibellina in Firenze. 

Negli anni di Cristo MCCXV, essendo podestà di Firenze messere Gherardo Orlandi, avendo uno messer 

Bondelmonte de' Bondelmonti nobile cittadino di Firenze promesse a ttorre per moglie una donzella di casa gli 

Amidei, onorevoli e nobili cittadini; e poi cavalcando per la città il detto messer Bondelmonte, ch'era molto 

leggiadro e bello cavaliere, una donna di casa i Donati il chiamò, biasimandolo della donna ch'egli avea promessa, 

come nonn era bella né sofficiente a llui, e dicendo: “Io v'avea guardata questa mia figliuola”; la quale gli mostrò, 

e era bellissima; incontanente per subsidio diaboli preso di lei, la promise e isposò a moglie. Per la qual cosa i 

parenti della prima donna promessa raunati insieme, e dogliendosi di ciò che messer Bondelmonte aveva loro fatto 

di vergogna, sì presono il maladetto isdegno onde la città di Firenze fu guasta e partita; che di più causati de' nobili 

si congiuraro insieme di fare vergogna al detto messer Bondelmonte per vendetta di quella ingiuria. (…) I maladetti 

nomi di parte guelfa e ghibellina si dice che ssi criarono prima in Alamagna, per cagione che due grandi baroni di 

là aveano guerra insieme, e aveano ciascuno uno forte castello l'uno incontro all'altro, che l'uno avea nome Guelfo e 

l'altro Ghibellino, e durò tanto la guerra, che tutti gli Alamanni se ne partiro, e l'uno tenea l'una parte, e l'altro 

l'altra; e eziandio infino in corte di Roma ne venne la questione, e tutta la corte ne prese parte, e l'una parte si 

chiamava quella di Guelfo, e l'altra quella di Ghibellino: e così rimasero in Italia i detti nomi. NC, Libro VI, 

XXXVIII 
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Mas convinha que junto ao Deus partido, 

no pontilhão, Florença te imolasse 

à longa pazque havia conhecido. 

 

Com homens tais, com gente de tal classe, 

eu vi Florença, em seu destino alado, 

sem ter motivo para que chorasse: 

 

Vi o seu povo à gloria devotado, 

e vi, subido, o lírio, que até então 

não se humilhasse, à poeira arremessado, 

 

nem se mudara em rubro, à divisão.”
103

   

 

 

Desde 1280 a cidade de Florença assitiu à continuação dessa disputa entre os grupos 

guelfos e gibelinos. Os guelfos eram geralmente compostos pelos grandes homens da cidade 

(grandi), enquanto os gibelinos eram oriundos do grupo social conhecido como popolo. Na 

Emília Romanha existia uma outra denominação para guelfos e gibelinos, que estava diretamente 

ligada aos nomes das famílias que adotaram posições políticas opostas: os guelfos eram 

chamados de geremea, enquanto os gibelinos eram identificados com os Lambertazzi. Os 

gibelinos lutavam contra as aspirações pontifícias em relação ao domínio temporal, defendiam a 

separação entre os poderes espiritual e temporal e reivindicavam o poder temporal para o 

imperador.  

Com o tempo houve divisões no interior do partido dos guelfos em Florença: os 

guelfos bianchi compostos pela família Cerchi, seus consortes, amigos pessoais, gibelinos, 

maioria do popolo grasso (ricos, que faziam parte das arti maggiori), os senhores da Comuna e 
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 Già eran Gualterotti e Importuni;/ e ancor saria Borgo più quïeto,/ se di novi vicin fosser digiuni./ La casa di che 

nacque il vostro fleto,/ per lo giusto disdegno che v'ha morti/ e puose fine al vostro viver lieto,/ era onorata, essa e 

suoi consorti:/ o Buondelmonte, quanto mal fuggisti/ le nozze süe per li altrui conforti!/ Molti sarebber lieti, che son 

tristi,/ se Dio t'avesse conceduto ad Ema/ la prima volta ch'a città venisti./ Ma conveniesi, a quella pietra scema/ che 

guarda 'l ponte, che Fiorenza fesse/ vittima ne la sua pace postrema./ Con queste genti, e con altre con esse,/ vid' io 

Fiorenza in sì fatto riposo,/ che non avea cagione onde piangesse./ Con queste genti vid' io glorïoso/ e giusto il 

popol suo, tanto che 'l giglio/non era ad asta mai posto a ritroso,/ né per divisïon fatto vermiglio”. PAR., XVI, 

v.133-154. 
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com alguns membros do popolo minuto (pertenciam as arti minori); e guelfos neri no qual 

figuravam a família Donati, quase todas as forças dos grandes guelfos e muitos da população em 

geral que estavam descontentes com a situação presente. Os guelfos bianchi eram a favor da 

autonomia na administração das cidades, enquanto os guelfos negros (neri) defendiam a política 

papal e os gibelinos defendiam a autoridade imperial. Para Dante, guelfo da parte bianca, o 

imperador era o restaurador da unidade fundamental e necessária
104

. 

Dante se casou com Gemma di Manetto Donati (parente distante de Corso Donati) 

entre 1283 e 1285, quando já havia perdido seus pais, e teve tres filhos: Pietro, Iacopo e Antonia. 

Existe em Ravena documentos que se referem a Pietro Alighieri, o que reforça a hipótese de 

permanência na cidade, mesmo após a anistia, quando Dante já poderia retornar a Florença. Sua 

filha Antonia, também teria se estabelecido na região, pois acredita-se que ela teria se tornado a 

irmã Beatrice no mosteiro de Santo Stefano das Oliveiras em Ravena
105

. 

Embora casado com uma Donati, Dante incluiu-se no primeiro grupo, o dos guelfos 

brancos, comandado pela família Cerchi, adversários da família Donati. Essa disputa ocorreu em 

função de um litígio pessoal por prestígio, envolvendo rivalidades entre as famílias Donati, 

pertencente à antiga nobreza feudal, que transpunha para a cidade não somente as estruturas 

arquitetônicas do campo (torres altas e construções imponentes), como também as relações de 

fidelidade e lealdade; e a família Cerchi, de origem popular, que se enriqueceu por meio do 

comércio e desejava participar da vida política florentina. Integrava esse grupo Giano della Bella 

e Dino Compagni. Como vários banqueiros foram envolvidos nestes litígios, a guerra privada 
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 LE GOFF, Jacques. Os intelectuais na idade média. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003, p. 176 
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 GORNI, Guglielmo. Dante: Storia di un visionario. Bari: Editori Laterza, 2008, p.08-09. 
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acarretou uma divisão social, pois os banqueiros envolvidos nas disputas familiares mantinham 

relações bancárias com a Igreja
106

.  

As relações entre banqueiros e Igreja esteve tão próxima no século XIII que, em 

1281, o Papa Martinho IV (1281-1285) fez uma aliança com a Liga Guelfa obtendo o direito de 

coletar impostos papais nas cidades de Florença, Siena e Volterra. 

Compagni esclarece ao leitor de que forma surgiram os problemas entre as famílias 

mais poderosas do período em Florença. Contextualizando os litígios em maio de 1300, o 

cronista vai delineando as alianças que se formaram em torno de uma ou de outra família. A 

partir desta contextualização feita pelo poeta, reforçamos a hipótese que o ano de 1300 foi 

exatamente quando Florença se tornou um inferno e, por isso, Dante teria feito sua viagem ao 

mundo dos mortos neste ano. 

Segundo o relato, o próprio diabo teria se transformado em uma comitiva de jovens 

que cavalgavam juntos e, durante uma noite no início da primavera “em que jantavam juntos, 

montaram com tanta soberba, que pensaram em confrontar com a comitiva dos Cerchi e usar as 

mãos e as armas contra eles.” Foi nesta noite que os jovens da comitiva dos Cerchi confrontaram 

a comitiva dos Donati, que revidaram com armas em punho.  Este ataque teria sido, segundo a 

concepção e narrativa de Compagni, a destruição de Florença, pois acabou gerando muito ódio 

entre os cidadãos, o que acabou provocando uma sede de vingança entre os Cerchi, que tinham 

certeza da investida dos Donati contra sua família107. 
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 LUZZATO, Gino. Introduzione e commento. In: COMPAGNI, Dino. La cronica. Milano: Casa Editrice Dottor 

Francesco Vallardi, s/d, p. IX. 
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 Quale era stato il fatto, che determinò la nimicizia fra le due parti de' Cerchi e de' Donati: quali famiglie tennero 

per gli uni o per gli altri (1300 maggio). 

Perché i giovani è più agevole a ingannare che i vecchi, il diavolo, accrescitore de' mali, si fece da una brigata di 

giovani che cavalcavano insieme: i quali, ritrovandosi insieme a cena una sera di calendimaggio, montarono in 

tanta superbia, che pensarono scontrarsi nella brigata de' Cerchi e contro a loro usare le mani e i ferri. In tal sera, 

che è il rinovamento della primavera, le donne usano molto per le vicinanze i balli. I giovani de'Cerchi si 

riscontrorono con la brigata de' Donati, tra' quali era uno nipote di messer Corso, e Bardellino de' Bardi, e Piero 
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O cronista Compagni e o poeta Alighieri, no Inferno, da Commedia, discorrem sobre 

os mesmos fatos da cidade sob perpectivas diferentes.  Apresentam basicamente os mesmos 

personagens e acontecimentos notáveis na história de Florenca, em linguagens diferentes. Se 

Dante está, ao mesmo tempo, preocupado com a política florentina e com métrica e o ritmo de 

sua poesia, Compagni procura esmiuçar seus relatos, possibilitando ao leitor a oportunidade de 

ter acesso e conhecer os nomes de outras personalidades que faziam parte do panorama 

florentino. Ao comparar os jovens ao diabo, utiliza a soberba (pecado capital), que também 

aparece no poema dantesco.  

Ao mencionar os problemas de Florença, Dante utiliza alguns pecados pelos quais 

exteriorizava seus sentimentos em relação a sua cidade. A soberba, a inveja e a avareza são 

apresentadas pelo poeta como um dos principais problemas enfrentados pela cidade, e estas 

práticas foram associadas diretamente à ruína e ao caos instalado em Florença:  Justos, só dois 

ali, mas ignorados;/ cobiça, orgulho e inveja o lume são/ que lhes acende os corações 

malvados.”108 

Compagni relata a situação em que Florença se encontrava após estes episódios entre 

as famílias Cerchi e Donati. A cidade estava novamente dividida entre homens grandi, mezani e 

piccolini. Por intermédio das palavras do cronista, em maio de 1300 a disputa entre os Cerchi e os 

Donati realmente adquiriu formas muito mais agressivas, já que o autor descreve as cenas 

conturbadas que passaram a fazer parte do cotidiano florentino.  

                                                                                                                                                                                            
Spini, e altri loro compagni e seguaci, i quali assalirono labrigata de' Cerchi con armata mano. Nel quale assalto fu 

tagliato il naso a Ricoverino de' Cerchi da uno masnadiere de' Donati, il quale si disse fu Piero Spini, e in casa sua 

rifuggirono. Il quale colpo fu la distruzione della nostra città, perché crebbe molto odio tra i cittadini. I Cerchi non 

palesoron mai chi si fusse, aspettando farne gran vendetta. CR, Libro I, XXII. 
108

 Giusti son due, e non vi sono intesi;/ superbia, invidia e avarizia sono/ le tre faville c'hanno i cuori accesi». INF., 

VI, v.73-75. 
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Novamente o cronista nos apresenta os nomes dos personagens envolvidos no 

conflito: Donati (messer Rosso, messer Arrigo, messer Nepo e Pinuccio dalla Tosa, por grande 

utilidade e amizade; messer Gherardo Ventraia, messer Geri Spini, pelas ofensas anteriores; 

messer Gherardo Sgrana e messer Bindello pela amizade; messer Pazino de' Paz, os Rossi, a 

maior parte da familia Bardi, os Bordoni, os Cerretani, Borgo Rinaldi, o açougueiro Pecora e 

muitos outros); e Cerchi (todos os gibelinos apoiavam os Cerchi, porque esperavam menos 

ofensas pela parte dele; e todos aqueles que defendiam Giano della Bella, Guido Cavalcanti, 

porque era inimigo de messer Corso Donati; Naldo Gherardini, porque era inimigo de Manieri, 

parente de messer Corso; messer Manetto Scali e seus familiares, porque eram parentes dos 

Cerchi; messer Lapo Salterelli; messer Berto Frescobaldi, porque havia sofrido muitos danos; 

messer Goccia Adimari, pela discórdia que havia com a família; Bernardo de messer Manfredi 

Adimari, porque era seu companheiro; messer Biligiardo, e o Baschiera, e Baldo dalla Tosa, por 

respeito a messer Rosso que era um parente seu, porque ele teve suas honras abaixadas, além dos 

Mozi, os Cavalcanti, o maior lado, e várias outras famílias do popolo. 

Compagni narra os acontecimentos e resoluções do Conselho dos Donati em Santa 

Trinità entre os meses de abril e junho de 1301. Os Cerchi voltaram de Roma, onde foram 

aconselhados pelo papa a fazerem as pazes com os Donati, o que acabou resultando em outras 

condenações e exílios. 

A primeira experiência política e histórica de Dante se deu, provavelmente, em junho 

de 1273 quando o Papa Gregório X (1271-1276) e Carlos d’Anjou (1120-1285) estiveram em 

Florença na tentativa de pacificar guelfos e gibelinos. Os principais eventos que envolveram 

guelfos e gibelinos foram o de Montaperti (setembro de 1260), Benevento (1266) e Tagliacozzo 

(1268). Farinata foi um personagem da história florentina que aparece no discurso dantesco como 
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porta voz da hegemonia gibelina
109

. Acreditamos que Dante já demonstrava uma simpatia ao 

discurso do grupo dos gibelinos e, posteriormente acabou aderindo aos guelfos brancos.  

 

 

 
e disse: “Tive-os contra mim lutando, 

hostis à minha causa e a meus parentes; 

duas vezes andei-os dispersando.” 

 

“Mas, expulsos, reuniram-se, valentes, 

voltando à luta, de uma e de outra feita; 

e nisto os teus não foram diligentes”,
110

 

 

Enquanto Farinata fala da expulsão dos guelfos pelos gibelinos, que ocorreu por duas 

vezes, e que figurava a família de Dante (v.46-48), o poeta lhe responde que os guelfos tiveram a 

capacidade de se reorganizar e retornar à cidade. Ao mesmo tempo é enfático ao afirmar que os 

gibelinos não tiveram a mesma capacidade para se rearticular após sua derrota (v. 49-51). O 

diálogo prossegue sobre a situação de terem sido expulsos de Florença: 

 

Prosseguiu, retornando ao que era dito: 

“De fato, a volta a nós nos foi defesa, 

e isto me deixa, mais que o fogo, aflito. 

 

Sem que cinquenta vezes brilhe acesa 

da dama que nos rege a face irial, 

hás de sentir o quanto a volta pesa. 

 

Que possas retornar ao chão natal! 

Mas não sabes por que, tão virulentos, 

inda nos tratam lá à lei marcial?”
111
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 GORNI, Guglielmo. Dante: Storia di un visionario. Bari: Editori Laterza, 2008, p.12-13.  
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 poi disse: «Fieramente furo avversi/ a me e a miei primi e a mia parte,/ sì che per due fïate li dispersi»./ «S'ei fur 

cacciati, ei tornar d'ogne parte»,/ rispuos' io lui, «l'una e l'altra fïata;/ ma i vostri non apreser ben quell' arte». INF., 

X, v.46-51 
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 e sé continüando al primo detto,/ «S'elli han quell' arte», disse, «male apresa,/ ciò mi tormenta più che questo 

letto./ Ma non cinquanta volte fia raccesa/ la faccia de la donna che qui regge,/ che tu saprai quanto quell' arte 

pesa./ E se tu mai nel dolce mondo regge,/ dimmi: perché quel popolo è sì empio/ incontr' a' miei in ciascuna sua 

legge?». INF., X, v.76-84. 
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O depoimento de Farinata havia sido interrompido por Guido Cavalcanti que estava 

no mesmo círculo e que sofria a mesma pena que o gibelino. Quando retoma seu discurso, 

Farinata fala a Dante sobre a aflição que o incomodava mais que o fogo do inferno, por saber que 

seu grupo político não tinha a mesma articulação política dos guelfos que conseguiram retornar 

organizados e fortalecidos (v.76-78) à cidade.  Ainda profetizou outro exílio para Dante, que iria 

sentir na própria pele a dificuldade em voltar para sua cidade depois do período em que estivesse 

exilado (v.79-81). Ao mencionar o retorno a sua terra natal, tanto o poeta quanto o personagem se 

referem ao retorno ao mundo dos vivos e também a anistia, que permitiria a volta de Dante a 

Florença (v.82-84).  

Ao mesmo tempo em que o poema levanta o episódio sangrento de Montaperti
112

, no 

qual os guelfos foram abatidos pelos gibelinos, a referência aos éditos cruentos, explicita a rígida 

legislação sob a qual os gibelinos foram submetidos posteriormente. Farinata menciona o fato de 

não estar presente na batalha, pois já estava vivendo exilado, mas que se opôs veementemente à 

destruição de Florença proposta pelos gibelinos.  

Dante iniciou sua vida política efetivamente em Florença em 1295, ao participar de 

ações do exército florentino, contra os gibelinos da Toscana e chegou a ser uma espécie de 

“governador”, o prior da cidade, entre 15 de junho e 15 de agosto de 1300
113

, antes de sofrer 
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 A batalha de Montaperti também aparece neste canto, ainda no discurso de Farinata: “O massacre”, eu lhe disse, 
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sanções por não apoiar o Papado em sua investida na administração de Florença. Militou 

juntamente com os guelfos brancos, que se opunham não somente à interferência da Igreja, como 

também ao Império na administração das cidades.  

A partir de 1300 as responsabilidades políticas de Dante aumentaram e este passou a 

dedicar a maior parte do seu tempo em discordar das ações do Papa Bonifácio VIII, que se 

intrometeu nas disputas internas entre as facções políticas de Florença por meio de Carlos de 

Valois (1270-1325), irmão do rei Filipe, o Belo da França, no outono de 1301, apoiando os 

guelfos negros
114

.  

Os florentinos enviaram uma embaixada em 1300 a Roma para protestar contra estas 

atitudes do papa, e Dante fez parte desta comitiva
115

. Enquanto tentavam um acordo com o Papa 

em Roma, os guelfos negros assumiram o poder em Florença em 1301, e o poeta permaneceu um 

período sob a proteção papal
116

.  O papa ainda tentou apaziguar os ânimos entre os dois grupos 

políticos, mas quando voltava para sua cidade, em 27 de maio de 1302, recebeu a notícia de que 

havia sido acusado de corrupção e condenado a pagar uma multa ao governo.  Como Dante 

recusou-se a pagar a multa e sentiu-se injustiçado pela falsa acusação, optou pela via do exílio. 

Mesmo depois de tentar, juntamente com os guelfos bianchi, retomar o poder em Florença, Dante 

não conseguiu retornar a sua cidade natal, o que o obrigou a vagar pelas cortes da Toscana e de 
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 Ainda hoje em Florença existe uma rua dedicada aos neri. Antigamente o nome da rua era outro, mas atualmente 

conserva o nome desta facção política. Fica localizada atrás do Palazzo Vecchio, residência da família Medici, que 

durante séculos dominou a política e a Igreja italiana. 
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 “Dante in questo tempo non era in Firenze, ma era a Roma, mandato poco avanti imbasciadore al Papa, per 

offerire la concordia e la pace de’ cittadini: nientedimanco, per isdegno di quelli che nel suo Priorato confinati furono 

della parte Nera, gli fu corso a casa, e rubata ogni sua cosa, e dato il guasto alle sue possessioni, e a lui e a 

messer Palmieri Altoviti dato bando della persona per contumacia di non comparire, non per verità d’alcun fallo 

commesso. La via del dar bando fu questa: che legge fecero iniqua e perversa, la quale si guardava in dietro, che il 

Podestà di Firenze potesse e dovesse conoscere i falli commessi per lo addietro nell’ufficio del Priorato, contuttoché 

assoluzione fusse seguita. Per questa legge citato Dante per messer Cante De’ Gabbrielli allora  podestà di Firenze, 

essendo assente e non comparendo, fu condannato e sbandito, e publicati i beni suoi contuttoché prima rubati e 

guasti.” BRUNI, Leonardo. Della vita studi e costumi di Dante. § 7. Disponível em: http://www.liberliber.it 

/mediateca/ libri/ b/ bruni/della_vita_studi_e_costumi_di_dante/pdf/della__p.pdf acesso em 15/06/2014. 
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 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 

35-36. 
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outras regiões. Foi partidário do imperador Henrique VII de Luxemburgo (1308-1313) na disputa 

contra o Papa Clemente V, Felipe IV de França e Roberto d’Anjou, rei de Nápoles, e teve seus 

sonhos políticos findados com a morte do imperador em agosto de 1313
117

.  

Dino Compagni descreveu não apenas o momento da expulsão de Dante da cidade de 

Florença, como também fornece ao leitor uma lista daqueles que foram acusados de traição e, 

portanto, condenados ao exílio, assim como ele. 

 
No mês de abril de 1302, tendo atendido solicitações de muitos cidadãos 

guibelinos, e guelfos do lado branco, condenaram os Uberti, a família dos Scolari, dos 

Lamberti, dos Abati, Soldanieri, Rinaldeschi, Migliorelli, Tebaldini: e desterrou e 

confinou toda a família do Cerchi; o senhor Baldo, o senhor Biligiardo, Baldo do senhor 

Talano e Baschiera Tosinghi; o senhor Goccia e o filho, Corso, do senhor Forese, e 

Baldinaccio Adimari; o senhor Vanni de' Mozi, o senhor Manetto e Vieri Scali, Naldo 

Gherardini, os Conti da Gangalandi, o senhor Neri da Gaville, o senhor Lapo Salterelli, o 

senhor Donato, do senhor Alberto Ristori; Orlanduccio Orlandi, Dante Allighieri que era 

embaixador em Roma, os filhos de Lapo Arrighi, os Ruffoli, os Angelotti, os Ammuniti, 

Lapo del Biondo e os filhos, Giovangiacotto Malispini, os Tedaldi, o Coraza Ubaldini, 

senhor Petracca do senhor Parenzo dall'Ancisa, escrivão nas Rinformagioni; Masino 

Cavalcanti e algum seu confrade; o senhor Betto Gherardini, Donato e Teghia Finiguerri, 

Nuccio Galigai e Tignoso de' Macci; e muitos: que foram mais de homens DC, os quais 

foram sofrendo pelo mundo, daqui e dali.
118

 

 

As condenações e expulsões da cidade de Florença são análogas aquelas que 

aconteceram na Lombardia no início do século XIII, com a diferença que os gibelinos eram 

condenados e expulsos das cidades, enaquanto em Florença, foram os guelfos bianchi o alvo da 

condenação. 
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 GORNI, Guglielmo. Dante Alighieri. In: GAUVARD, Claude (et al) (dir.). Dictionnaire du Moyen Age. Paris: 

Quadrige, 2006, p. 387. 
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 Del mese d'aprile 1302, avendo fatti richiedere molti cittadini ghibellini, e guelfi di Parte bianca, condannò gli 

Uberti, la famiglia degli Scolari, de' Lamberti, delli Abati, Soldanieri, Rinaldeschi, Migliorelli, Tebaldini: e sbandì e 

confinò tutta la famiglia de' Cerchi; messer Baldo, messer Biligiardo, Baldo di messer Talano e Baschiera Tosinghi; 

messer Goccia e 'l figliuolo, Corso di messer Forese, e Baldinaccio Adimari; messer Vanni de' Mozi, messer 

Manetto e Vieri Scali, Naldo Gherardini, i Conti da Gangalandi, messer Neri da Gaville, messer Lapo Salterelli, 
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figliuoli di Lapo Arrighi, i Ruffoli, gli Angelotti, gli Ammuniti, Lapo del Biondo e' figliuoli, Giovangiacotto 
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Cavalcanti e alcuno suo consorto; messer Betto Gherardini, Donato e Teghia Finiguerri, Nuccio Galigai e Tignoso 

de' Macci; e molti altri: che furno più di uomini DC, i quali andorono stentando per lo mondo, chi qua e chi là. CR, 

Libro II, XXV. 
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Podemos identificar no mapa 01 o itinerário do exílio do poeta pelas cidades de 

Arezzo, Verona, Pádua, Lunigiana, Casentino, Lucca, e Ravenna. Com uma organização espacial 

diferente de hoje, a Toscana era uma região grande e influente, principalmente em função das 

rotas comerciais, mercadores e banqueiros que habitavam a região. O poeta ainda escreveu o 

Convívio e o De vulgari eloquentia, obras inacabadas, já que a partir de 1304 dedicou-se 

inteiramente à Commedia.  

 
Mapa 1 – A Itália de Dante 

Fonte: Disponível em: http://www.stelle.com.br/pt/index_dante.html acesso em 15/12/2012. 

http://www.stelle.com.br/pt/index_dante.html
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Assim como seu amor por Florença e por Beatriz, sua musa, o exílio marcou a vida e 

a obra de Dante de maneira decisiva, sempre na dualidade entre doçura e amargura. Estes 

sentimentos, sempre expostos de forma apaixonada, deram à Commedia uma dimensão humana e 

sublime ou, como a definiu Boccaccio, divina. Divina pela grandeza da temática e da forma 

poética em que foi realizada. Uma característica fundamental da obra de Dante é a 

correspondência com sua vida pessoal. É a partir da situação de exílio político que Dante iniciou 

a composição de seu poema. 

Quando descreve sua viagem ao mundo dos mortos, na Commedia, Dante explicita 

esta situação de exílio, bem como as próprias divergências políticas que vivenciou. Durante a 

descrição da viagem, procura apontar eventos que, a partir de 1300 (data da viagem), ocorreram e 

aqueles que ele previa que iriam ocorrer. Percebemos que esta previsão é algo comum na 

literatura clássica, exemplo claro é a Eneida de Virgilio, e que Dante retoma. Com a utilização 

desta técnica o leitor tem uma idéia de profecia ligada à obra, caracterizando-a como dádiva 

divina.  

Sempre na esperança de retornar a Florença, Dante, em outra obra, Convivio, assim 

extravasa seus sentimentos: 

 
Desde que os cidadãos da belíssima e famosíssima filha de Roma, Florença, decidiram 

arrojar-me fora de seu dulcíssimo seio – no qual nasci e me criei até adulto e no qual, 

apaziguado com ela, desejo de todo coração repousar o ânimo cansado e acabar o tempo 

que me foi dado – por quase todas as partes a que se estende essa língua andei como 

peregrino, mendigando quase, mostrando contra minha vontade a ferida da fortuna que 

quis injustamente ser atribuída muitas vezes ao ferido por ela.
119
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 “Poi che fu piacere de li cittadini de la bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del suo 

dolce seno - nel quale nato e nutrito fui in fino al colmo de la vita mia, e nel quale, con buona pace di quella, 

desidero con tutto lo cuore di riposare l’animo stancato e terminare lo tempo che m’è dato -, per le parti quasi tutte a 

le quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contra mia voglia la piaga de 

la fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata.” CR., I, III, 4. 
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O cronista Dino Compagni também narra a situação da embaixada florentina em 

Roma, quando os florentinos foram pedir auxílio ao papa para resolver seus litígios:  

 

Carlos de Valois na Corte de Roma. Embaixada de Guelfi Bianchi ao Pontífice (1301, 

setembro - outubro). 

O senhor Carlos passou pela Corte de Roma, sem entrar em Florença; e ficou muito 

entusiasmado, e colocaram muitas suspeitas em sua alma. O senhor não conhecia os 

Toscanos nem suas malícias. O Senhor Muciatto Franzesi, cavalheiro de grande malícia, 

pequeno de estatura, mas de grande alma, conhecia bem a malícia das palavras ditas ao 

senhor: e porque ele também era corrupto, confirmava-as o que, como bom semeador de 

escândalos, lhe tinha sido dito, por todos os que estavam em volta dele. 

Os Guelfi Bianchi tinham embaixadores na Corte de Roma, os Sienenses, como 

companhia, mas não estavam todos. Havia entre eles um homem mau: entre eles estava o 

senhor Ubaldino Malavolti juiz, sienense cheio de mesuras, o qual ficara pelo caminho 

para reclamar certas jurisdições de um castelo que estava nas mãos dos Florentinos, 

dizendo que pertencia a ele; e ainda impediu os companheiros de caminho, que não 

chegaram a tempo. 

Quando os embaixadores chegaram a Roma, o Papa os recebeu sozinhos no aposento e 

lhes disse um segredo: Por que vocês são tão obstinados? Humilhem-se a mim: e "eu vos 

digo na verdade, que eu não tenho outra intenção senão a vossa paz. Voltem dois de 

vocês; e tenham a minha bênçâo, se querem que a minha vontade seja obedecida".
120

 

 

Podemos notar na descrição do cronista que havia uma necessidade de se humilhar, 

de se curvar à vontade do papa, e esta era uma forma de manter a paz entre as cidades italianas e 

o Papado. Embora não cite o nome de Dante em seu relato, Compagni ressalta a participação de 

dois personagens importantes para a história de Florença. O primeiro, Messer Muciatto Franzesi, 

nasceu na metade do século XIII e era um aventureiro e homem de negócios. Juntamente com 

seus irmãos, dedicou-se às atividades financeiras e bancárias, na França, conciliando com sua 

atuação política. O cronista Compagni se refere a ele como um “cavaliere di gran malizia, 
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 Carlo di Valois in Corte di Roma. Ambasceria de' Guelfi Bianchi al Pontefice (1301,settembre - ottobre). 

Passò messer Carlo in Corte di Roma, sanza entrare in Firenze; e molto fu stimolato, e molti sospetti li furono messi 

nell'animo. Il signore non conoscea i Toscani né le malizie loro. Messer Muciatto Franzesi, cavaliere di gran 

malizia, picciolo della persona, ma di grande animo, conoscea ben la malizia delle parole erano dette al signore: e 

perché anche lui era corrotto, li confermava quello che pe' seminatori degli scandoli gli era detto,che ogni dì gli 

erano dintorno. 

Aveano i Guelfi bianchi inbasciadori in Corte di Roma, e i Sanesi, in loro compagnia, ma non erano interi. Era tra 

loro alcuno nocivo uomo: fra' quali fu messer Ubaldino Malavolti giudice, sanese pieno di gavillazioni, il quale 

ristette per cammino per raddomandare certe giuridizioni d'uno castello il quale teneano i Fiorentini, dicendo che a 

lui apartenea; etanto impedì a' compagni il cammino, che non giunsono a tempo. 

Giunti li anbasciadori in Roma, il Papa gli ebbe soli in camera, e disse loro in segreto: Perché siete voi così 

ostinati? Umiliatevi a me: e "io vi dico in verità, che io non ho altra intenzione che di vostra pace. Tornate indietro 

due di voi; e abiano la mia benedizione, se procurano che sia ubidita la mia volontà". CR, Libro II, IV. 



83 
 

picciolo della persona, ma di grande animo”, que experimentou uma ascendência social e 

econômica, pouco corrente no período.  

O segundo, Messer Ubaldino Malavolti nasceu em Bolonha em 1260 e sua família 

detinha propriedades feudais no alto Apennino embora vivessem na cidade. Posicionou-se 

politicamente ao lado dos guelfos geremea e participou ativamente das atividades políticas 

citadinas, que permaneceu mesmo depois da afirmação popular sancionada pelos Ordinamenti 

Sacrati e Sacratissimi di Bologna de 1282-1284. Em 1301 o grupo político romagnolo geremea 

se aproximou dos ideais dos bianchi de Florença, tornando-se aliados. Fez parte da embaixada 

que se dirigiu ao cardeal Matteo d'Acquasparta, e em outubro foi enviado em missão ao Papa 

juntamente com Pace de' Paci, Jacopo da Ignano e Alberto di Ughetto. Solicitada pela cidade de 

Florença, a missão foi realizada com o intuito de dissuadir Bonifácio VIII que, com o apoio de 

Carlos de Valois, planejava a intervenção na cidade. 

Em maio de 1300 as disputas entre as familias Cerchi e Donati chegaram ao extremo 

evidenciando o processo de disseminação do ódio entre os citadinos e na maneira como este 

sentimento alimentava o desejo de vingança daqueles ligados a grupos politicamente opostos.  

A Comuna apoiava os guelfos bianchi, no entanto, a disputa entre bianchi e neri 

assumiu um caráter de disputa entre magnatas pela conquista do poder público, causando danos 

ao popolo grasso. A parte negra contava com apoio material do papa Bonifácio VIII que, astuto e 

ambicioso, esperava através de seu apoio, o reconhecimento da supremacia pontifícia na Toscana 

e, especialmente, em Florença. Como seus desejos não eram explícitos, já que não se opunha a 

Comuna, o papa enviou a Florença o cardeal Matteo d’Acquasparta com o título de paciaro, ou 

seja, aquele que deveria promover a paz na cidade dividida. 



84 
 

Os efeitos da desejada paz significou a vitória dos neri e a exclusão de seus 

adversários, tanto dos poderes e cargos públicos quanto da cidade. O reingresso de Corso Donati 

ocorreu de forma violenta e transcorreram seis dias de anarquia, incêndios e saques pela cidade 

que, ainda durante um ano, conviveu com vingança e condenações. Mesmo depois das disputas e 

fortes alianças, a vitória dos neri não alçou ao poder a classe dos magnati, nem a cidade se 

submeteu a supremacia pontifícia. 

A Comuna popular demonstrou toda sua força fazendo valer todos os seus direitos e 

leis. A pequena aristocracia remanescente só ficou por pouco tempo no poder, mas sob a 

condição de respeitar a justiça e de se aliar com a parte mais rica da classe popular. Neste 

momento foi fundamental a ascensão deste novo grupo social, que se fortaleceu em sua 

organização, assegurando a conquista da Comuna. De 1303 em diante Florença não estava mais 

nas mãos nem dos guelfos neri nem dos guelfos bianchi. O seu governo era acima de tudo um 

governo popular, marcado pela independência da cidade
121

. 

 

 

1.5. Dante e a defesa do Império 

 

Na Commedia de Dante, a partir do canto XV do Paraíso, temos a aparição de 

Cacciaguida narrando as memórias da cidade de Florença e como esta era uma cidade de paz 

antes das disputas familiares. Cacciaguida seria o bisavô de Dante122, e neste momento da 
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 LUZZATO, Gino. Introduzione e commento. In: COMPAGNI, Dino. La cronica. Milano: Casa Editrice Dottor 

Francesco Vallardi, s/d, p. X-XII. 
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 Segundo os relatos de Bruni e Boccaccio, Cacciaguida seria bisavô de Dante, que teria sido ordenado cavaleiro 

pelo rei Conrado e morrido durante uma cruzada. Esta genealogia do poeta nos permite afirmar sua origem nobre. 

“De' quali di tempo in tempo, e d'uno in altro discendendo, tra gli altri nacque e visse uno cavaliere per arme e per 

senno ragguardevole e valoroso, il cui nome fu Cacciaguida; al quale nella sua giovanezza fu data da' suoi maggior 
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narrativa, há uma preocupação não somente em identificação, mas exaltação de um passado 

glorioso da cidade, e a invocação da bela e simples Florença. Mesmo sem ter uma identificação 

clara, que acontece posteriormente, o poeta já nos dá indícios de que se trata da alma de algum 

antepassado seu, valorizando a memória e o passado, retomando o mito da idade de ouro, no qual 

o passado é sempre melhor que o presente.  

 
“Ó tu que longamente e com ardor 

eu esperava, sou teu ancestral!” 

- assim  falou, crescendo em seu fulgor 

 

“O que te deu o nome familial 

e ao Monte há mais de um século ascendeu, 

onde aguarda, no giro inicial, 

 

foi o teu bisavó e filho meu; 

cuida de suavizar o teu castigo 

com tuas preces, pois assaz sofreu. 

 

(…) 

 

Em quadra, assim, suavíssima e singela, 

                                                                                                                                                                                            
per isposa una donzella nata degli Aldighieri di Ferrara, così per bellezza e per costumi, come per nobiltà di sangue 

pregiata, con la quale più anni visse, e di lei generò più figliuoli. E come ché gli altri nominati si fossero, in uno, sì 

come le donne sogliono esser vaghe di fare, le piacque di rinnovare il nome de' suoi passati, e nominollo Aldighieri; 

come che il vocabolo poi, per sottrazione di questa lettera "d" corrotto, rimanesse Alighieri. Il valore di costui fu 

cagione a quegli che discesero di lui, di lasciare il titolo degli Elisei, e di cognominarsi degli Alighieri; il che ancora 

dura infino a questo giorno. Del quale, come che alquanti figliuoli e nepoti e de' nepoti figliuoli discendessero, 

regnante Federico secondo imperadore, uno ne nacque, il cui nome fu Alighieri, il quale più per la futura prole che 

per sé doveva esser chiaro; la cui donna gravida, non guari lontana al tempo del partorire, per sogno vide quale 

doveva essere il frutto del ventre suo; come che ciò non fosse allora da lei conosciuto né da altrui, e oggi, per lo 

effetto seguìto, sia manifestissimo a tutti.” BOCCACCIO, Giovanni. Tratatello in laude di Dante. § II. Disponível 

em:  

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/boccaccio/trattatello_in_laude_di_dante/pdf/tratta_p.pdf acesso em 

10/07/2014. “I maggiori di Dante furono in Firenze di molto antica stirpe, in tanto, che lui par volere in alcun luogo i 

suoi antichi essere stati di quelli Romani che posero Firenze: ma questa è cosa molto incerta, e secondo mio parere 

niente è altro che indovinare. Di quelli che ho io notizia, il trisavolo suo fu messer Cacciaguida cavalier fiorentino, il 

quale militò sotto lo ’mperadore Currado. Questo messer Cacciaguida ebbe due fratelli, l’uno chiamato Moronto, 

l’altro Eliseo. Di Moronto non si legge alcuna successione: ma da Eliseo nacque la famiglia nominata gli Elisei, e 

forse anche prima avevano questo nome; di messer Cacciaguida nacquero gli Aldighieri, così vocati da un suo 

figliuolo, il quale per stirpe materna ebbe nome Aldighieri. Messer 

Cacciaguida, e’ fratelli e loro antichi abitaron quasi in su ’l canto di Porta san Piero, dove prima vi s’entra da 

Mercato vecchio, nelle case che ancor oggi si chiamano degli Elisei, perché a loro rimase l’antichità. Quelli di 

messer Cacciaguida, detti Aldighieri, abitarono in su la piazza dietro a San Martino del Vescovo, dirimpetto alla 

via che va a casa i Sacchetti, e dall’altra parte si stende verso le case de’ Donati e de’ Giuochi.” BRUNI, Leonardo. 

Della vita studi e costumi di Dante. § 2. Disponível em: 

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/bruni/della_vita_studi_e_costumi_di_dante/pdf/della__p.pdf acesso em 

15/06/2014. 

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/boccaccio/trattatello_in_laude_di_dante/pdf/tratta_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/bruni/della_vita_studi_e_costumi_di_dante/pdf/della__p.pdf


86 
 

sob a cidadania amena e fida, 

no acolhimento de uma pátria bela, 

 

emergi, por Maria, entre ais, à vida; 

e no velho São João, que é teu e meu, 

cristão eu me tornei e Cacciaguida. 

 

Fui irmão de Moronto e de Eliseu; 

lá no vale do Pó a esposa achei, 

de que o nome afinal se te estendeu
123

  

 

Cacciaguida continua seu relato sobre memórias de sua infância em Florença e como 

as mulheres, as histórias dos ancestrais estavam presentes na vida cotidiana, do período anterior 

ao de Dante, no qual a cidade ainda era um lugar aprazível e longe dos pecados. 

 

Umas cantavam, junto ao berço, alguma 

toada, na língua que, por tantos anos, 

tão só nas mães e pais se ouvir costuma; 

 

e outras, na roca a aparelhar os panos, 

faziam aos parentes ao relato 

de Fiesole, de Roma e dos Troianos. 

 

Surgir ali seria estranho fato 

um Lapo Salterelo, uma Cianghela, 

como agora Cornélia ou Cincinato
124

 

 

O poeta florentino expõe não somente o desgosto de um antigo morador da cidade, 

como também suas próprias impressões sobre as disputas familiares pelo poder em Florença. A 

memória familiar ligada ao poder temporal e a preferência pela figura do imperador do Sacro 

Império Romano Germânico, aparecem neste trecho do poema dantesco, quando seu bisavó 
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 «O fronda mia in che io compiacemmi/ pur aspettando, io fui la tua radice»:/ cotal principio, rispondendo, 

femmi./ Poscia mi disse: «Quel da cui si dice/ tua cognazione e che cent' anni e più e/ girato ha 'l monte in la prima 

cornice,/ mio figlio fu e tuo bisavol fue:/ ben si convien che la lunga fatica/ tu li raccorci con l'opere tue. (...) A così 

riposato, a così bello/ viver di cittadini, a così fida/ cittadinanza, a così dolce ostello,/ Maria mi diè, chiamata in alte 

grida;/ e ne l'antico vostro Batisteo/ insieme fui cristiano e Cacciaguida./ Moronto fu mio frate ed Eliseo;/ mia 

donna venne a me di val di Pado,/ e quindi il sopranome tuo si feo. PAR., XV, v.88-96; 130-138. 
124

 L'una vegghiava a studio de la culla,/ e, consolando, usava l'idïoma/ che prima i padri e le madri trastulla;/ 

l'altra, traendo a la rocca la chioma,/ favoleggiava con la sua famiglia/ d'i Troiani, di Fiesole e di Roma./ Saria 

tenuta allor tal maraviglia/ una Cianghella, un Lapo Salterello,/ qual or saria Cincinnato e Corniglia. PAR., XV, 

v.121-129. 
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afirma ter sido feito cavaleiro pelo imperador Conrado II
125

 (990-1039) e ter se alistado no 

exército do imperador.  

 
Nas hostes de Conrado me alistei, 

e cavaleiro fui por ele feito, 

pelos serviços que lhe demonstrei. 

 

À luta não fugi, de aberto peito, 

contra os que ainda usurpam, tristemente, 

por culpa do pastor, o bom direito. 

 

Até que um rude golpe, de repente, 

minha alma ao mundo arrebatou falaz, 

cujo brilho perverte a tanta gente, 

 

e do martírio vim à eterna paz.”
126

 

 

Neste canto Dante faz referências à expansão e ao crescimento de Florença e como 

esta teve que se adaptar e se reorganizar para abrigar tantos habitantes. A cerchia antica que 

aparece na fala do personagem Cacciaguida, são as muralhas que foram destruídas em 1172, que 

passaram por uma ampliação entre os anos de 1172 e 1174. Posteriormente foi realizada uma 

segunda ampliação que ocorreu no século XIII em 1258
127

. Usando a voz de seu personagem, 

Dante narra e canta Florença sempre com tom nostálgico e romântico.  

 
Florença, dentro do recinto antigo, 

onde ainda bate a terça, e a nona soa, 

era modesta e casta em seu abrigo. 

 

Não ostentava fúlgida coroa, 

nem pulseiras, nem saias de brocado, 

nem cintas, mais brilhantes que a pessoa.   

 

Ao nascerem as filhas, desolado  

não lhes ficava o pai, que as casaria 

facilmente, e com dote moderado.  
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Nem luxuosa mansão se construía, 

com alcovas que algum Sardanapalo 

abrisse só nos festivais de orgia.  

 

Não excedera ainda a Montemalo 

o Ucelatóio, que se o fez na altura, 

há-de também na queda ultrapassá-lo. 

 

Di Belincione Berti a grã figura 

cobria o couro, e sua esposa à frente 

do espelho não se enchia de pintura. 

 

A Nerle eu vi e a Vecchio juntamente, 

trajados com rudeza, à antiga usança; 

e suas damas fiando alegremente!
128

  

 

   

A referência no poema a Montemalo e Ucelatóio são metáforas utilizadas para 

comparar a cidade de Roma, e sua filha, Florença. Na época de Cacciaguida, Florença ainda não 

ultrapassava Roma na quantidade de habitantes nem na riqueza. No período em que Dante 

escreve seu poema, Florença era uma das cidades mais ricas e populosas da Península Itálica. Os 

nomes citados pelo poeta na narração de seu personagem não aparecem em nenhuma das crônicas 

urbanas pesquisadas, Compagni e Villani. Acreditamos que são nomes de personagens da história 

de Florença de um período bem anterior ao pesquisado. 

Giovani Villani relata o momento e as causas que motivaram a expansão dos muros 

da cidade, bem como a construção de outras portas: 

 
Como os Florentinos começaram a fundar as portas para fazer as novas muralhas da 

cidade. 

Neste ano [1284], no mês de fevereiro, estando os Florentinos em bom e pacífico estado, 

e a cidade tendo aumentado de população e grandes burgos, foi ordenado que se 

aumentasse o circuito da cidade e se começasse a fundar as novas portas , onde 

posteriormente erigiram as novas muralhas, ou seja aquela de Santa Candida para além 
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de Santo Ambruogio, e a de San Gallo acima do  Moinho e a do Prato d'Ognisanti, e o 

que dá para as Donne, que eles dizem de Faenza, ainda acima do Moinho; tal riacho do 

Moinho pelo menos na direção de seu curso, que antes corria envolto pelo Cafaggio e 

próximo ao segundo cerco da cidade, castigando muito a cidade quando aumentava, e 

transbordava sobre as pontes em frente às referidas portas, e restou o trabalho daquelas 

antes que existisse a arcora, pela novidade que chegara à Florença de que o príncipe 

Carlo tinha sido vencido em alto mar pelos Ruggieri di Loria e pelos Ciciliani.
129
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 Come i Fiorentini cominciarono a fondare le porte per fare le nuove mura alla cittade. 

Nel detto anno, del mese di febbraio, essendo i Fiorentini in buono e pacefico stato, e la città cresciuta di popolo e di 
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Planta 1 – Os muros de Florença
130

 

Fonte: Disponível em: 

http://images.treccani.it/enc/media/share/images/orig//system/galleries/Storia_im/firenze_fig_vol1_028960_001.jpg  

acesso em 01/06/2015. 

Na perspectiva de questionar a política e ser contrário à intervenção do Papado na 

administração das cidades, Dante não apenas fez denúncias e puniu alguns personagens na 

Commedia, como também escreveu um tratado político totalmente dedicado a esta temática. Sob 
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o título De Monarchia, o texto deve ser traduzido como Sobre o Império, já que o autor concebe 

o império como um principado único e que se estendeu com o tempo sobre todos os homens. Há 

controvérsias acerca da época em que o texto foi escrito e o período abarcado por muito 

estudiosos vai de 1308 a 1318, embora a maioria opte pelo período em que o imperador Henrique 

VII de Luxemburgo estava na Itália (1312-1313).  

Assim, é consenso que o seu tratado, escrito em latim, foi posterior a publicação da 

Bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII de novembro de 1302, na qual o papa colocava a Igreja 

em primeiro lugar e acima de qualquer reino terreno. Na Bula Unam Sanctam, há uma defesa 

constante da supremacia do poder espiritual sobre o temporal. 

 

 

As palavras do Evangelho nos ensinam: esta potência comporta duas espadas, todas as 

duas estão em poder da Igreja: a espada espiritual e a espada temporal. Mas esta última 

deve ser usada para a Igreja enquanto que a primeira deve ser usada pela Igreja. O 

espiritual deve ser manuseado pela mão do padre; o temporal, pela mão dos reis e 

cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar 

subordinada à outra espada; a autoridade temporal deve ser submissa à autoridade 

espiritual. 

O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. 

Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais 

sobrepujam as temporais. A verdade o atesta: o poder espiritual pode estabelecer o poder 

terrestre e julgá-lo se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado 

pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder 

superior. Mas, se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o 

homem. Assim testemunha o apóstolo: "O homem espiritual julga a respeito de tudo e 

por ninguém é julgado" (1Cor 2,15)
131

. 

 

 

O texto De Monarchia foi escrito como uma resposta à bula, ao mesmo tempo em 

que defendia o Império e demonstrava sua posição política, já que neste momento pertencia ao 

grupo dos guelfos brancos que eram contrários à interferência do poder papal na administração 

das cidades. A obra é dividida em três partes, assim como a Commedia, nas quais Dante propõe 
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examinar, em primeiro lugar, se o império é necessário ao bem estar do mundo; em segundo 

lugar, se o povo romano podia assumir a função imperial; e, em terceiro lugar, se a autoridade da 

monarquia é proveniente diretamente de Deus ou de um vigário de Deus. Para as duas primeiras 

questões que coloca, Dante encontra respostas afirmativas, no entanto a terceira questão é um 

pouco mais polêmica. Para o poeta florentino, a autoridade política temporal não depende nem do 

papa nem da Igreja, mas diretamente de Deus. Conclui que o poder temporal não é subordinado 

ao poder espiritual, embora o monarca necessite da Igreja como guia espiritual para a busca pela 

vida eterna. Vivendo exilado, refugiado na Itália Setentrional Dante acabou se voltando ao 

imperador do Sacro Império, Henrique VII
132

.  

O primeiro livro do tratado filosófico político de Dante trata da necessidade da 

monarquia para o bem estar da sociedade. O autor utiliza autores da filosofia clássica e a Bíblia 

como fontes em seu trabalho. Da Antiguidade o autor retoma os ideais de valorização do 

pensamento racional: Homero (século VIII a.C.), Odisseia; Aristóteles (384-322 a.C.), Ética à 

Nicômaco, A Política, Física, Metafísica, Retórica; Virgílio (70-19 a.C.), Bucólicas, Eneida; 

Galeno (129-217) médico e filósofo romano de origem grega, De cognoscendis morbis curandis 

que animi morbis; Proclo (412-485) filósofo neoplatônico, De Causis Liber; e de Boécio (480-

525), Philosophiae Consolatio. Entre os filósofos medievais se refere principalmente à Gilberto 

Porretano (1070-1154), metafísico e teólogo escolástico, Sex Principiorum Liber e Averróis 

(1126-1198), médico e filósofo de origem árabe, refere-se ao comentário da obra de Aristóteles, 

De anima.  

Dante faz referências aos clássicos das filosofias antiga e medieval. Cita Averróis e 

Aristóteles e se apoia nos cânones para argumentar em seu favor. Encerra a sua argumentação 
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com uma citação da Política de Aristóteles: “De onde se esclarece a máxima da Política: os que 

possuem uma inteligência vigorosa dominam naturalmente os outros.”
133

. Percebemos que a 

própria perspectiva de inteligência superior encontra suporte nos clássicos da Antiguidade, dando 

uma maior força ao discurso do poeta florentino. 

No início do texto o autor procura fomentar seu discurso para convencer o leitor da 

necessidade da monarquia. Utiliza-se da ideia, corrente na época, da unidade divina transferindo-

a para a centralização política, sua importância, necessidade e, de que maneira já se encontrava 

prevista nas Escrituras Sagradas. Há uma repetição do discurso por várias vezes, as mesmas 

assertivas são repetidas, reforçadas e exemplificadas em função da tradição oral e a própria 

retórica proveniente da escolástica. 

Para Dante, o conhecimento da Monarquia
134

 é o mais oculto e mais útil e, portanto 

pretende “demonstrar certas verdades que outros não tentaram demonstrar”
135

. O objetivo do 

autor era trazer a Monarquia das trevas para a luz e para tratar de tal assunto, que segundo o 

próprio autor, nunca havia sido tratado por ninguém, Dante pede inspiração divina, pede ao 

Onipotente que lhe dê “o necessário sem restrições”
136

. 
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Antes de fazer qualquer julgamento acerca da monarquia, Dante propõe esclarecer o 

que é a monarquia temporal e da impossibilidade de especulação, já que esta é diretamente 

condicionada à ação política. Inicialmente o autor faz uma distinção fundamental “o que se 

entende por monarquia temporal, universalmente, por assim dizer, e idealmente”
137

. Como 

resposta conceitua Império, que seria a primazia única que se estende por todos os seres que 

vivem no tempo. Levanta então três problemas que pairam como dúvidas: primeiro, se a 

monarquia seria necessária; segundo, se o povo romano atribuiu a monarquia legitimamente; e 

terceiro, se a autoridade do monarca depende diretamente de Deus ou do papa. Para cada dúvida 

supracitada Dante dedica um livro do seu tratado. Percebemos como o tema era corrente na 

época, figurando em quase todos os autores do período.  

Ao dedicar-se ao intelecto que especula, age como um ser humano responsável pela 

paz universal. Dante afirma que pretende expor a verdade evidente e utiliza palavras das 

escrituras sagradas para legitimar seu discurso. Desta forma reforça o ideal de que a paz universal 

entre os homens só seria possível se promovida por alguém, neste caso o monarca. A justiça e a 

paz eram as principais funções reais, especialmente na ideologia monárquica cristã que é 

totalmente apoiada no sagrado
138

. 

O autor pretende tratar da conveniência em que uma coisa regule e governe e retoma 

a questão inicial de seu tratado: “A Monarquia temporal é necessária para a boa existência do 

mundo?”
139

. Em Da necessidade da Monarquia, o autor afirma que ela é fundamental para a 

felicidade das pessoas e que todos os esforços do monarca são voltados para que todos possam 

alcançar a felicidade plena
140

.  
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Nesta perspectiva, Dante se vale dos ensinamentos de Aristóteles e de Homero e parte 

da ideia de se chegar à felicidade fazendo um caminho que vai do micro ao macro: indivíduo – 

família – aldeia – cidade – reino. Assim conclui que:  

 

se considerarmos a cidade, cujo fim é de viver bem, ou mesmo, de viver melhor, impõe-

se um governo único; e isso não somente em uma constituição política justa, como até 

mesmo em uma oblíqua
141

.  

 

Pressupõe uma ordem na humanidade e esta só seria possível por meio da monarquia. 

Dante explicita este ideal fazendo um jogo de palavras com a parte e com o todo no qual a parte 

tem seu fim e perfeição no todo.  

A universalidade humana é identificada pelo poeta como um todo quando está 

relacionado com o reino e uma parte em relação ao universo. Neste sentido, Deus seria o príncipe 

do universo e a monarquia seria necessária ao bom estado do mundo. Neste pequeno capítulo, 

aparece pela terceira vez a afirmativa de que a monarquia é necessária ao bom estado do mundo. 

O autor acreditava que tudo seria bom se estivesse de acordo com a vontade divina, que é 

centralizadora. Podemos pensar em um momento de percepção da formação de estados nacionais 

como uma medida administrativa necessária? Ou haveria uma preocupação com a concórdia em 

tempos de tantas disputas familiares pela detenção do poder temporal? 

Neste diapasão o autor tem a preocupação em comparar o príncipe do universo, Deus, 

com o príncipe terreno, o Monarca, e dedica vários capítulos para argumentar a favor da 

monarquia. Afirma que o gênero humano goza de um estado perfeito ao reproduzir na terra os 

caracteres divinos, que são regidos por um único movimento. 

Ao dedicar um capítulo ao juiz supremo, o autor procura uma solução para disputa 

entre príncipes e reis, especula como seria possível resolver litígios entre dois reis ou dois 
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principados. Dante é enfático ao afirmar que seria necessário um Príncipe supremo e uno, 

representando a vontade divina e procedendo ao julgamento: este seria o Monarca ou Imperador e 

por isso a monarquia seria necessária à boa organização do mundo. Pela quinta vez Dante 

apresenta a constatação de necessidade da monarquia utilizando de palavras de Aristóteles para 

confirmar sua tese: “E o Filósofo via esta verdade quando dizia: Os seres não querem mal 

dispostos; logo, é má a pluralidade dos principados, por isso é necessário que o Príncipe seja 

Uno.”
142

. 

Ao falar da justiça e da necessidade da monarquia, Dante sente-se na obrigação de 

confirmar esta ligação intrínseca entre as instituições supracitadas e afirma que: “a justiça atinge 

a plenitude neste mundo, quando ela reside em um sujeito muito nobre e poderoso; esse sujeito 

não pode ser outro senão o Monarca”
143

. Ainda pensando em justificar por meio das auctoritates 

sua tese, Dante cita Aristóteles (Ética à Nicômaco) e sua concepção acerca da justiça, que seria a 

completa contradição do desejo imoderado. Nesta busca pela paz afirma que o Monarca não pode 

ter inimigos e que para a boa ordem do mundo a Monarquia é necessária.  

Sobre o monarca, a Bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII, justifica e explica como 

esta escolha depende também do pastor da Cristandade e mais uma vez coloca a autoridade papal 

acima do imperador. 

 

 
Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é 

humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus 

sucessores Naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro: "Tudo o 

que ligares..." (Mt 16,19). Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus 

"resiste à ordem de Deus" (Rm 13,2), a menos que não esteja imaginando dois 

princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme 

Moisés, não é "nos princípios", mas "no princípio Deus criou o céu e a terra" (Gn 1,1)
144

.  
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Sobre a aptidão para reinar e governar, Dante afirma que aquele que é o mais apto a 

governar pode tornar os outros melhores. Ao tratar da necessidade de outras formas 

administrativas, Dante novamente recorre aos argumentos de Aristóteles e afirma que:  

 

muitas vezes de fato, as leis municipais são defeituosas e têm necessidade de serem 

julgadas, como se conclui do quinto livro à Nicômaco, onde o Filósofo recomenda a 

interpretação. Nações, reinos e cidades possuem qualidades diferentes que devem ser 

dirigidas por leis diferentes. A lei é uma regra de direção para a vida
145

. 

 

 

Dante conclui pela necessidade da Monarquia e pelo governo único:  

 

Assim sendo, o gênero humano é mais bem governado por um só do que por muitos, isto 

é, pelo Monarca, que é o único príncipe. [...] Assim, para a boa ordem do mundo, é 

necessário que a Monarquia exista.”
146

 

 

 

Bonifácio VIII inicia sua bula já demarcando a esfera de atuação da Igreja bem como 

reforçando sua superioridade:  

 

 

Una, santa, católica e apostólica: esta é a Igreja que devemos crer e professar já que é 

isso o que a ensina a fé. Nesta Igreja cremos com firmeza e com simplicidade 

testemunhamos. Fora dela não há salvação, nem remissão dos pecados (...)
147

. 

 

 

Interessante notar que se existia a ideia e necessidade de um governante único que na 

Itália vai se formar a partir da figura do príncipe como representante desta monarquia nas 
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cidades. Para tratar da especificidade do Todo e do Uno, o autor utiliza a hierarquia entre o ser, a 

unidade e o bem e é enfático quando afirma que: “o ser soberano é soberanamente um, e o 

soberanamente um é soberanamente bom.”
148

. Para encerrar este capítulo Dante retoma sua tese 

principal:  

 

 

Se todas as conclusões precedentes são verdadeiras – e elas o são –, é necessário, para a 

boa organização do gênero humano, que exista no mundo um Monarca; por conseguinte, 

a Monarquia é necessária à boa ordem do mundo
149

.  

 

 

Da mesma forma que Dante conclui que o Monarca seria o único governo possível na 

Itália, o papa Bonifácio VIII, termina sua bula concluindo pela necessidade de um governo cuja 

supremacia pertencia exclusivamente a Igreja: “Por isso, declaramos, dizemos, definimos e 

pronunciamos que é absolutamente necessário à salvação de toda criatura humana estar sujeita ao 

romano pontífice”
150

. Pode-se pensar na obra política de Dante como uma resposta a Bula do 

papa Bonifácio VIII. 

O autor florentino faz referência a questões políticas que inquietaram os intelectuais 

do período. Reflete um momento em que as cidades italianas tornavam-se grandes centros 

comerciais e sua administração era fundamental. Pensar esta administração e seus agentes era 

necessário para o bom funcionamento da sociedade. Um tempo marcado por disputas familiares 

de poder, doenças e um discurso escatológico, fazia-se necessário a definição do poder dentro das 

esferas política e religiosa. De Monarchia surge como um tratado que se propõe a discutir 
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questões pertinentes a seu tempo mas que ainda são atuais, já que a disputa acirrada pelo poder 

político entre os homens acontece ainda na atualidade. 

O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique VII de Luxemburgo, é 

apresentado por Dante como seu herói e o único capaz de restaurar a paz e a unidade na Toscana. 

Invadiu a Península Itálica em 1310 e fez-se coroar imperador em 1313 quando esteve em Milão. 

As cidades italianas sofreram várias investidas do Sacro Império Romano Germânico que se 

utilizavam de armas ideológicas para aumentar cada vez mais seu território de influência.  

A liberdade concedida às comunas proporcionavam a elas a afirmação de sua 

soberania e a concepção do Direito como defesa de suas constituições republicanas. Palavras 

como libertas e libertà expressavam ideias de independência e de autogoverno
151

. Estas ideias 

reafirmavam uma identidade comunal, que era maior do que a submissão ao rei, ao papa ou ao 

imperador.  

Na virada do século XIII para o XIV, era claro que o estado soberano seria a forma 

política que dominaria toda a Europa, e o império universal não passaria de um sonho, um mito. 

A lealdade ao estado se tornou mais forte que à Igreja, e as liberdades individuais começaram a 

ser delineadas em detrimento daquelas almejadas pela comunidade cristã. Iniciou-se o surgimento 

de um certo patriotismo, vinculado à ideia de estado, sem ser extremo. Posteriormente viu-se o 

desenvolvimento gradativo deste sentimento nacionalista, que demorou séculos para se tornar 

fervoroso e exacerbado
152

. 

Assim, Dante se apresenta como um homem em sintonia com as disputas políticas de 

seu tempo, bem como um pensador na vanguarda intelectual. Juntamente com outros homens de 

saber contemporâneos, deixou um legado literário e filosófico que nos revela muitos fatos sobre o 
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período que viveu. Esta virada de século acarretou muitas transformações que foram de 

fundamental importância para o desenvolvimento do Estado moderno, que pouco a pouco surgia. 

O inferno de Dante não teve fim, pois morreu no exílio sem conseguir voltar à sua terra natal, no 

entanto, sua busca incessante pelo paraíso continuou, enquanto purgava seus pecados vagando 

pela Itália.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 – O PURGATÓRIO DA ESCRITA: O GÊNERO DA OBRA E A 

ESCOLHA DOS GUIAS 

 

No momento em que a sociedade era dominada e impregnada pela religião cristã, o 

modelo humano era também definido por ela e pela mais alta expressão da ciência religiosa: a 
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teologia, que Dante utilizou no decorrer da Divina Comédia
153

. A presença da doutrina cristã, 

bem como a forma como se torna explícita em seus versos, deixa transparecer todos os 

conhecimentos relativos à sua época. Ainda nesta perspectiva, os teólogos medievais estavam 

envolvidos numa luta em que o espírito do Mal, o Diabo, travava contra Deus e contra o Bem 

cotidianamente no aspecto mais íntimo: suas almas
154

.    

Neste capítulo analisaremos a busca de Dante pelo paraíso por meio da escrita da 

Commedia e da escolha de seus guias. Iniciamos com a descrição do inferno pessoal e político 

vivenciado pelo autor enquanto morava em Florença, no capítulo anterior. Discutiremos neste sua 

acepção e o próprio conceito medieval de purgatório, na tentativa de elucidar a busca do poeta 

por um paraíso durante seu exílio. Assim, delineamos as influências das culturas clássica e cristã 

que o poeta recebeu e que foram fundamentais para sua formação escolástica, bem como para a 

sua produção intelectual. Trataremos a influência do poeta latino Virgílio e de sua musa 

inspiradora Beatriz, que são seus guias durante sua viagem imaginária. Por fim demonstraremos 

de que forma o filósofo Pseudo-Dioníosio, o Areopagita, também teve importância crucial na 

reapropriação da cultura antiga que o precedeu e que foi indispensável na concepção de seu 

poema. 

 

2.1. Divina Comédia: epopeia, lírica ou drama? 
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Quando analisamos o gênero da obra e tentamos classificar a Divina Comédia, 

sempre nos deparamos com algumas controvérsias relacionadas a esta definição. Inicialmente 

denominada comédia para se contrapor à tragédia, fazia alusão direta aos gêneros clássicos da 

literatura grega, contudo entrou posteriormente no rol das grandes epopeias universais.  

Delinearemos as diversas teorias acerca dos gêneros literários na tentativa de classificar nosso 

principal documento e escolher, entre as teorias vigentes, a mais plausível. 

O título da obra faz referência ao gênero literário no qual a história começa dura, 

áspera, e termina bem, ao contrário da tragédia. As datas de composição são controversas, mas 

admite-se que o Inferno é de 1304-1308, o Purgatório de 1308-1313, e o Paraíso de 1314-1320. 

A Commedia é estruturada de forma ternária: são três livros, com trinta e três cantos cada um. A 

obra narra uma viagem que Dante faz ao mundo dos mortos e dura nove dias. A viagem 

imaginária é contextualizada na semana santa de 1300. O Inferno é apresentado em forma de 

círculos convergentes que vão se afunilando até o encontro com o deus supremo do mal. O 

Purgatório é representado por uma montanha, que após ser galgada possibilita a subida celeste 

em direção ao Paraíso. 

No texto fundamental dos gêneros literários antigos, a Poética, Aristóteles (384-322 

a.C.) define epopeia a partir da tragédia, e como uma se opõe à outra. No prefácio de seu texto, o 

filósofo grego propõe analisar os três gêneros literários. No entanto, segundo o tradutor, a parte 

que o filósofo trataria da comédia, não aparece em nenhum manuscrito conhecido, assim, a obra é 

incompleta, não nos permitindo o conhecimento da concepção aristotélica de comédia. Segundo 

sua análise a epopeia se diferencia da tragédia pela métrica e, principalmente, pela ampla 

narratividade e a possibilidade de descrever várias ações simultâneas, que jamais seriam possíveis 

na encenação de uma tragédia. 
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A epopeia segue de perto a tragédia por ser também imitação, com palavras e ajuda de 

metro, de caracteres virtuosos. Todavia, difere desta por ter um metro uniforme e por ser 

uma narrativa. Diferem ainda quanto à extensão: uma esforça-se o mais possível por 

durar uma só revolução do Sol ou demorar pouco mais, enquanto a epopeia, não tendo 

limite de tempo, é diferente neste aspecto. Contudo, primitivamente, procediam de igual 

modo nas tragédias e nas epopeias. No que respeita às partes constitutivas, umas são 

comuns, outras são especificas da tragédia; por isso, quem distingue uma boa de uma má 

tragédia sabe também fazê-lo nas epopeias. Os elementos que a epopeia contém 

encontram-se todos na tragédia, mas os elementos da tragédia não figuram todos na 

epopeia.”
155

 

 

Ainda em consonância com a concepção aristotélica, a epopeia contém uma série de 

elementos presentes na tragédia, no entanto nem todos elementos da tragédia estão na epopeia. 

Nesta perspectiva, a Commedia de Dante pode ser classificada como epopeia, já que apresenta 

uma sucessão de imagens e apresenta a narrativa longa com diversos episódios concatenados. A 

própria formação intelectual de Dante foi fundamentada no estudos das antigas epopeias, tanto 

nas obras de Homero quanto na epopeia fundadora do povo romano, a Eneida de Virgílio. 

A continuidade da literatura europeia está diretamente ligada à escola, já que esta se 

tornou disciplina escolar a partir do século VI, quando Homero já era considerado um clássico. 

Os romanos assimilaram e repetiram a ideia grega de encontrar nos poetas o reflexo de seu 

passado, de sua existência, do mundo e de seus deuses. Com a tradução da Odisseia para as 

escolas, no século III, e a criação de epopeias nacionais, pretendia-se explicar o mundo e a 

diferença entre os povos por intermédio da poesia. Apenas Virgílio escreveu uma epopeia que 

além de ser nacional e romana tinha valor universal, já que objetivava e se filiava de maneira 

formal às epopeias de Homero e, portanto, acabou se tornando um clássico. Destarte, a Idade 

Média acabou trazendo e adotando da Antiguidade uma certa tradição ligando diretamente a 
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epopeia à escola. Assim, Virgílio se transformou a principal forma para se ensinar e aprender o 

latim
156

. 

Isto explica claramente a influência que Virgílio teve na formação poética de Dante, 

bem como na sua escolha. Ao escolhê-lo para ser seu guia e mestre durante sua epopeia, que 

narra uma descida ao inferno, Dante representa não somente o respeito e admiração que tinha 

pelo poeta. Antes de tudo, houve a apropriação de seus conhecimentos e a apreensão de suas 

ideias políticas e filosóficas. 

No primeiro canto do Purgatório, Dante começa a explicar sua saída do inferno e 

como este poema deveria ser considerado. 

 

A singrar melhor água eis que o batel 

do meu engenho segue, a vela inflada, 

deixando atrás o pélago cruel. 

 

E, pois, direi da parte separada 

na qual a essência humana se depura, 

por merecer o céu, dignificada. 

 

Musas! Fazei volver a extinta e pura 

veia do meu cantar, com vosso alento! 

Nem me falte Calíope segura, 

 

que à minha voz infunda aquele acento 

que foi às Pêgas míseras fatal, 

do perdão lhes tirando o pensamento.
157

   

Ao iniciar a narração de suas visões do segundo espaço (entendido como terceiro 

lugar intermediário do além na sociedade medieval dos séculos XIII e XIV
158

), Dante começa 

alertando que agora a matéria a ser tratada será mais serena, se contrapondo às aflições, 
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conturbações e imagens violentas do inferno (pélago
159

 cruel). Houve um intervalo razoável entre 

a produção dos livros que compõem a Commedia, assim entendemos o apelo que o poeta faz às 

musas inspiradoras, como forma de retomar sua escrita.  

No entanto, além da presença das musas da Antiguidade em um texto de autor cristão, 

outro fator nos chama a atenção. O poeta pede às musas que não lhe falte Calíope nesta 

empreitada, assim a invocação a esta musa específica coloca o poema em um gênero literário 

único, já que a ela é a musa da poesia épica. Talvez por estes versos, que indicam qual musa o 

poeta invocou no seu processo criativo de escrita, tenha favorecido a crítica literária a definir a 

Commedia e classificá-la por muito tempo, como puramente épica. 

Considerando a forma como a obra foi concebida, há certa simetria em seus livros, 

cantos e versos. Neste diapasão nos apoiamos na teoria que defende o quanto a simetria é 

fundamental para a caracterização da obra épica, pois a simetria representa o controle das 

emoções do poeta, que não se curva diante dos altos e baixos da construção poética. 

As epopeias que se encaixam perfeitamente na classificação feita pela crítica, 

inclusive citadas na Poética de Aristóteles, são as de Homero e, por isso, algumas digressões são 

feitas na perspectiva comparativa, sem a pretensão de analisar as epopeias gregas. Se Homero 

está preocupado em se distanciar dos fatos narrados, até mesmo pela própria composição da 

Ilíada e da Odisseia (cantadas em praças públicas durante muitos anos antes de serem transcritas 

e organizadas em algum suporte para escrita), Dante se envolve o tempo todo com os fatos 

narrados. Participa dos acontecimentos, rememora-os, tem a missão de levar a fama, o lamento e 

as súplicas das almas de volta para o mundo dos vivos quando retornar de sua viagem ao além. 
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Os críticos Auerbach, Eliot, Bloom e Staiger defendem a posição na qual a Commedia de Dante 

não é considerada uma epopeia e sim, um poema lírico. 

No gênero épico, diferente do que acontece no gênero lírico, o poeta não se envolve 

emocionalmente com os fatos narrados. Diferente de Homero, Dante se entrega psicologicamente 

quando narra sua epopeia no mundo dos mortos e também sempre questiona seu guia. O narrador 

épico não participa, não se envolve no acontecimento, diferente do poeta lírico que é arrastado 

pelos fatos narrados. Quanto menos o narrador se envolve no desenrolar da narrativa, mais o 

leitor percebe as digressões e divagações, recuos no tempo e momentos de clamor pela inspiração 

das musas
160

. 

Existe uma relação intrínseca e ao mesmo tempo revestida de ingenuidade entre 

ouvinte e narrador, já que tanto no período de Homero quanto de Dante, os poemas eram 

cantados e o leitor era o ouvinte. Esta relação estaria carregada de um interesse enorme em 

conservar e guardar (função primordial da memória) aquilo que foi narrado, que foi ouvido, para 

que pudesse ser reproduzido e multiplicado para outros ouvintes. Neste sentido, a memória se 

torna a mais épica de todas as habilidades, e a deusa da memória grega, Mnemosine, trazia 

consigo outras tantas musas inspiradoras, fundamentais para a compreensão da função da 

memória para estes homens161.  

Se para o autor épico o acontecimento conserva-se distante, exatamente por fazer 

parte do passado, ele não se afunda nessas memórias como o poeta lírico o faz. O autor épico 

rememora os fatos, enquanto o poeta lírico recorda o passado. E é justamente nesta memória em 

que ele delimita, ou não, seu afastamento temporal e espacial. Em uma narrativa épica, o tempo 
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remoto é trazido ao presente, e se apresenta para nós como um mundo completamente novo, 

maior e maravilhoso
162

.  

Para Aristóteles, em sua Poética, tragédia e epopeia se aproximam muito, embora 

apresentem também características peculiares que as diferem. Os conceitos de maravilhoso e 

irracional se fundem na concepção aristotélica, que é enfático ao afirmar que “Realmente nas 

tragédias deve-se criar o maravilhoso, mas na epopeia é mais possível o irracional, principal fonte 

do maravilhoso, já que não se está a ver quem pratica a ação.”
163

. No poema dantesco, 

maravilhoso e irracional convivem par a par, já que uma série de imagens alegóricas se desnudam 

para o leitor-ouvinte, estimulando sua imaginação. 

Discorrendo sobre as características de um poema épico, o poeta sempre questiona 

sua origem. Esse tipo de questionamento abre uma outra dimensão, que o poeta lírico não 

conhece, já que o “de onde?” só existe em contraposição ao “aqui” bem definido, exatamente 

como o “aqui”, só se confirma a partir da consciência que o poeta tem do “onde?”. O fundamento 

no qual a pergunta e a resposta se apoiam é a memória, o passado e o presente do poeta. Passado 

este que não pode ser alterado, que mantem-se imóvel, estático. O mesmo poeta que questiona é 

aquele que enfrenta e assume tanto o passado quanto o presente, conceituado como Gegenüber, 

no qual ambos estão fielmente registrados. Desta forma, faz parte do poema épico e de seu autor, 

a função de registrar e imortalizar o passado e o presente. Sendo assim, a linguagem épica teria a 

função de tornar plástico, palpável, as coisas e fatos que apresenta, aponta e mostra, sendo que 

sua importância fulcral repousa no esclarecimento, já que o próprio autor da epopeia sente-se 

plenamente satisfeito com o objeto, independente da ação
164

. 
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Dante apresenta uma proposta inovadora em seu texto, ao pretender criar uma obra 

que englobe tudo, ou seja, que queria abarcar todas as formas literárias, representações, lendas, 

visões, tratados, tesouros, jardins, sonetos e canções. Desta forma, tanto a representação como a 

lenda saem de seu lugar obscuro na sociedade literária e se tornam ciência, ao mesmo tempo em 

que a ciência desce do altar se tornando parte do povo, de seus mistérios e de suas lendas. As 

pessoas realmente acreditavam que Dante havia descido ao inferno. Assim, a Commedia se 

estabelece como uma visão alegórica do outro mundo, do além, do impalpável, indizível, do 

mundo dos mortos.  

Dentro da doutrina cristã, a visão e a contemplação da outra vida é dever do crente, 

sua perfeição. Dante aceita esta base ascética, popular, já que ao contemplar o mundo dos mortos 

o poeta opta pela via da salvação. Esta visão do outro mundo aproxima o poeta dos santos 

pregadores (predicadores ou da Ordem Dominicana, 1216) que encaravam a vida contemplativa 

como a via da salvação. No entanto, a visão apresentada por ele a seus leitores é alegórica. O 

outro mundo seria a alegoria e a imagem deste mundo, representado pelo mistério da alma em 

seus três estados: inferno, purgatório e paraíso. Ao descrever as punições do inferno, acabou se 

apoiando e procurando imagens das paixões terrenas
165

. 

Ao compararmos os três gêneros literários clássicos, percebemos o quanto a 

Commedia de Dante tem elementos tanto do épico, quanto do lírico e do dramático, pois, os 

homens e as coisas são objetos do poeta. Se no texto dramático estas servem como base para a 

tomada de decisões, no épico os mesmos homens e coisas servem para uma descrição e narração 

mais minuciosa e prolixa, já que o importante para o autor épico não é o fim da ação e sim, o 

desenrolar desta ação, a descrição dos pormenores que envolve toda ação. Como características 
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fulcrais da épica, as divagações e digressões são fundamentais para que se identifique e 

classifique um poema como tal166
.  

Apesar de se apresentar como uma epopeia em suas características básicas, 

percebemos o quanto a Commedia de Dante se identifica também com as características da lírica. 

É difícil definir a poesia em um único gênero: lírica, épica ou dramática. Embora encontremos 

esta dificuldade, também apresentada por diversos autores da crítica literária, para definir os 

conceitos fundamentais da poética, encontramos estudos atuais que defendem a poesia dantesca 

dentro da perspectiva lírica, uma vez que os sentimentos do autor e seu eu-lírico estão presentes 

durante toda sua composição.  Ele não é apenas um narrador observador que conta uma história 

repleta de heróis míticos e personagens históricos, ele é o protagonista, o narrador e a inspiração 

de sua poesia. 

O leitor pode ler a Commedia como se ela tivesse sido escrita hoje. É uma obra atual, 

embora tenha suscitado diversas dificuldades que foram não apenas criadas a partir das inúmeras 

cópias, mas também por todas as representações políticas que aparecem no texto. Por ser um 

texto vivo, que causa entusiasmo em seus leitores ao longo dos séculos, acreditamos que não 

pode ser considerado uma epopeia, embora admita que alguns autores a consideram como tal. 

Não é uma epopeia no modelo clássico, assim como a Eneida de Virgilio ou a Ilíada e a Odisseia 

de Homero. A burguesia urbana do Trecento não produziu uma epopeia nacional, com um herói 

nacional. Posteriormente Dante se tornou um herói (século XIX), no entanto, no período em que 

escreveu, vivia no exílio e era um exilado político, por sinal nada heróico
167

. 
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Dante não está tão distante dos fatos narrados, sua epopeia-lírica, é contemporânea a 

ele e aos acontecimentos que perpassam sua narrativa
168

. Existe ainda uma certa profecia ligada a 

seu poema, uma vez que sua viagem é contextualizada no ano de 1300 e ele começa sua produção 

em 1304-1305. O tom profético de seu discurso é fundamentado por episódios e personagens que 

ele já sabia de seus destinos, mas que aparentemente ainda não o teriam traçado
169

. 

Exatamente por seu caráter extremamente erudito e sua universalidade, a Commedia 

foi a obra que levou o nome de Dante para a posteridade, tornando-o imortal. E o é, pois ele nos 

dá maior amplitude e maior profundidade no conhecimento das paixões humanas. É uma obra de 

difícil interpretação, como o próprio poeta alertou: ela tem um sentido literal e outro alegórico, 

permitindo então várias leituras e interpretações.  

O método alegórico
170

 utilizado por Dante é uma fórmula universal para a escrita da 

poesia em qualquer língua vulgar, pois é repleto de significados e é possível abusar das imagens, 

já que ele torna a dicção mais simples, e as imagens se delineiam no imaginário do leitor de 

maneira clara e precisa. O texto dantesco é na verdade um grande espelho das emoções 

humanas
171

. Assim, cada um pode encontrar no poema o que desejar, reconhecer o que quiser: a 

Commedia sempre funcionou como um espelho da condição humana, individual e coletiva, por 

isso foi exaltada por pessoas e épocas diferentes. Ao mesmo tempo em que aparece como uma 

autobiografia espiritual do poeta, é uma biografia atemporal do ser humano. Se, de um lado é 

produção medieval, por outro, constitui-se em obra eterna. 
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A discussão, e dúvida, sobre o sentido maior da Commedia são abordadas com 

hipóteses e problemas que encarrega o leitor de desvendar: poderíamos pensar no texto como 

uma autobiografia espiritual, como diz Freccero, ou seria uma profecia, como sugere Curtius?
172

. 

Dante teria sido um profeta? Quando escreveu a Commedia tinha a intenção de tornar 

a obra apocalíptica? A obra de Dante teria apressado o fim dos tempos? Pensando em uma outra 

perspectiva, é possível apreender a obra como uma profecia sem considerá-la apocalíptica. Uma 

crítica histórica e política é feita, mas seu sentido de denúncia perpassa a profecia. Dante 

imaginava que era possível modificar aquelas relações que existiam na sua cidade, mas não 

pretendia pôr um fim à história. 

Dante pode ser considerado o mais universal dos poetas das línguas modernas 

exatamente pela utilização do método alegórico que, embora fosse um método definido, não 

estava restrito ao ambiente literário italiano. Assim, fica esclarecido a função do método 

alegórico e o papel que o mesmo exerce na composição da sua obra, uma vez a imaginação do 

poeta é primordialmente visual, posto que Dante viveu em um período em que a maioria dos 

homens ainda tinham visões. 

A alegoria não é um recurso estilístico utilizado por aqueles que não tem inspiração 

para desenvolver seus versos, mas sim um hábito mental que, pode levar os autores que a 

utilizam tanto a produção de uma grande obra poética como também resultar em obras de cunho 

místico, classificando os autores tanto como poetas como santos. É justamente a utilização deste 

artificio que torna a Commedia uma leitura possível e interessante a todos os públicos, não 

exclusivamente aos da Península Itálica.   
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A universalidade de Dante encontra-se justamente no método que ele utiliza, já que a 

sua intenção, que de fato ocorre é levar o leitor a visualizar o que ele mesmo presenciou em sua 

visita ao mundo dos mortos. Para tal o poeta utiliza um linguajar acessível, abusando do uso da 

alegoria
173

. E isto de fato ocorre, quando lemos a Commedia, realmente conseguimos ver o que 

Dante viu, imaginamos os rios ferventes, a chuva de fogo e os ares e miasmas do inferno. Ainda 

hoje percebemos em narrativas, literárias ou fílmicas, a geografia do inferno de Dante, bem como 

as cenas e personagens descritas por ele. 

A partir da diferenciação entre a alegoria dos poetas e a alegoria teológica, podemos 

inferir a escolha de Dante pela alegoria teológica, já que neste sentido o sentido literal é 

fundamentado na história, em fatos vividos ou rememorados pelo poeta, enquanto o sentido 

alegórico é uma interpretação do fato e da história. Se a alegoria dos poetas é considerada fraca, a 

alegoria teológica é repleta de significados, verdades e profecias, daí ser central a escolha feita 

pelo poeta florentino.  

Utilizando o método da alegoria teológica, Dante dá ao leitor um grande panorama 

histórico e político de sua época por meio do sentido literal contido na obra. Com a mesma 

intensidade e paixão, percebemos o sentido alegórico espiritual, no qual se objetiva uma salvação 

específica, apenas alcançada com conhecimento e um verdadeiro amor, utopia que perpassa 

séculos.  

A teologia de Dante e seus ideais políticos aparecem inseparavelmente em sua obra, 

mas que acima de qualquer coisa sua poesia sobressai majestosamente. Tanto a forma poética 

quanto o sentido teológico estão de forma intrínseca no texto de Dante, que embora tenha 

deixado teologia e política se fundir, não permite que em seu texto crença e poesia façam o 
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mesmo, já que na alegoria teológica o texto teria um sentido muito maior e profundo do que 

aquele aparente
174

.  

No início do poema, Dante já deixa claro ao leitor como trabalha sempre nesses dois 

sentidos, literal e alegórico. No Canto I, Dante encontra uma onça, um leão e uma loba que 

representavam respectivamente a incontinência, a violência e a fraude; na verdade os três 

primeiros pecados apresentados no Inferno, já que o último é a traição somente representada no 

Canto XXXII do poema.  

 
Quase ao começo da subida aberta, 

eis que vi uma pantera, ágil, fremente, 

de pele marchetada recoberta.
175

  

 

A pantera, ou onça como aparece em algumas traduções, seria uma espécie de felino 

semelhante a um leopardo ou um grande gato. Esta lonza (texto original) representaria a luxúria, 

incontinência ou concupiscência, um dos primeiros pecados punidos no inferno e um daqueles 

classificados como capitais. O termo pecado capital traz consigo, em sua etimologia, a 

importância da palavra capital que, por ser uma palavra derivada do latim, tem em sua origem a 

palavra caput que significa cabeça. Desta forma, os pecados capitais seriam assim classificados 

por ser a cabeça de outros tantos pecados. Segundo a definição feita por São Tomás de Aquino, 

contemporâneo a Dante, os pecados capitais são ordenados por sua relevância e severidade, a 

saber: soberba (vaidade), inveja, ira, acídia (preguiça), avareza, gula e luxúria. 

 
mas não sem que eu tornasse ao desalento 

ante a súbita vista de um leão. 

 

Parecia, raivoso, a juba ao vento, 
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vir contra mim, de jeito ãao nefando, 

que até o ar se crispava, num lamento.
176

 

 

A segunda fera descrita por Dante, é o leão que representa a soberba e a 

superioridade. Como o leão sempre foi considerado um dos animais mais fortes e imponentes, a 

referência que o poeta faz a ele no primeiro canto, indica como considerava aqueles que pela 

soberba e vaidade foram purgar seus pecados no inferno e purgatório. 

 
Seguiu-se magra loba, demonstrando 

à pele os ossos, e que à ira incontida 

a muita gente andou exterminando.
177

 

 

Por meio da ira incontida da loba, a figura alegórica deste animala faz menção direta 

a outro pecado punido rigorosamente no inferno, a fraude. O poeta reservou um círculo 

específicos para aqueles que cometeram fraudes durante sua vida. 

No final do purgatório, quando Dante e Virgílio encontram com Beatriz, o poeta faz 

referência aos seus pecados que estariam sendo purgados durante a viagem imaginária. 

 
Espera só que sejam, finalmente, 

removidas as chagas que estou vendo 

levares inda à fronte, penitente.” 
178

 

 

Quando Virgílio faz menção às chagas que serão removidas, ele está se referindo aos 

sete “P’s” que Dante teve gravados na testa ao entrar no Purgatório e, conforme vai purgando 

seus pecados, estas marcas vão se apagando. Revela a Dante que este terá a oportunidade de 
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ouvir da própria Beatriz uma clara explicação da doutrina e que o encontro acontecerá quando 

tiver todas as chagas apagadas. 

O aspecto místico do autor também pode ser verificado na oposição entre sentido 

aparente e sentido escondido, assim pode ser interpretado de diversas formas. Poderíamos pensar 

em certo esoterismo
179

 que é claro nos versos seguintes do Inferno. 

 

Ó intelectos sadios e judiciosos, 

entendei a doutrina disfarçada 

sob o velame dos versos curiosos!
180

 

 

Com estes versos, Dante chama atenção do leitor para que este possa ficar atento ao 

sentido alegórico contido em seu texto. Neste período era muito comum a utilização destas 

imagens como forma de representar aquilo que queria ser dito, mas não de forma literal, aparente, 

já que os contos e as visões eram apresentadas ao mundo por intermédio das artes figurativas. 

As atividades poéticas de Dante iniciaram-se entre 1284 e 1285 e logo se tornou o 

maior representante da exaltação de um amor espiritualizado (dolce) numa corrente (stil) que não 

era apenas uma imitação da poesia provençal (nuovo). O Trecento italiano acabou criando 

gêneros e formas de expressão inovadoras para a época. Além de Dante, Petrarca e Boccaccio 

surgiram também neste contexto e exerceram forte influência na literatura europeia posterior
181

.  

A poesia dantesca sofreu várias influências, já que, durante sua vida, Dante teve 

contato com muitos intelectuais, principalmente no ano em que esteve na universidade de 
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Bolonha (1287). Guido Guinizzelli (c.1235-1276) era bolonhês e foi um poeta desta nova 

corrente estilística que se expandia pela Europa. Figura entre os luxuriosos no purgatório: 

 

 
Atender-te-ei apenas quanto a mim: 

sou Guido Guinizelli, e já me adianto 

por ter-me arrependido antes do fim.”
182

 

 

 

A poesia lírica se modificou e foi influenciada pela corrente que se produziu no Sul 

da França, a lírica amorosa cortês, que se refugiou na Sicília e na Itália Meridional. Esta lírica 

logo se espalhou pela Península Itálica, mais facilmente estabeleceu-se na Toscana. Em Arezzo, 

Pisa e Siena apareciam numerosos poetas durante o século XIII, e Dante foi influenciado por ela, 

já que na Commedia cita autores que formaram esta corrente, conhecida como Stil Nuovo e, 

posteriormente, Dolce Stil Nuovo, como verificamos no texto de Dante, que afirma com suas 

palavras: 

 
Não és, acaso, o poeta que a rigor 

se dedicou à nova rima, entoando 

- Damas que tendes a intuição do amor? 

 

“Decerto”, respondi-lhe, “sou, e quando 

o amor me inspira, tudo, exatamente, 

transcrevo que em minha alma vai ditando.” 

 

Falou-me: “Irmão, já vejo claramente 

o que a Guittone e a mim nos impedia, 

como ao Notário, o acesso a Flama ardente.
183
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No trecho supracitado, Dante se refere ao dolce stil nuovo (na tradução, não aprece o 

termo, que foi substituído por Flama ardente) e também a dois poetas que lhe influenciaram, 

Guittone da Arezzo (c.1235-1294) e Jacó de Lentini, o Notário (c.1250). Outra grande referência 

poética do autor foi Guido Cavalcanti (1255 – 1300) que, como um dos representantes mais 

genuínos do stilnuovismo, amigo íntimo de Dante (citado pelo autor como a glória da língua)
184

, 

foi o responsável por sua introdução no círculo dos poetas florentinos, incentivando-o as 

primeiras criações literárias. Posteriormente, Cavalcanti suplantou outro poeta, Guido 

Guinizzelli, e no Purgatório, quando Dante narra sua entrada no primeiro degrau, no qual 

ficavam os soberbos e orgulhosos, faz menção a estas personagens que tiveram seu lugar tomado 

por outras e que, no entanto, outros artistas viriam para tomar seu lugar. Compara a poesia com a 

arte da pintura ao referir-se aos artistas que superaram seus mestres, tais como Giotto di Bondone 

(1267-1337) e seu mestre Cimabue (Cenni di Pietro, c.1240-1302): 

 

Ó glória vã da humana faculdade! 

Quão pouco a vicejar nas cimas dura, 

se não se segue uma sombria idade! 

 

Cimabue teve a palma na pintura, 

mas Giotto o sobrepuja agora à via, 

e fez tornar-se a sua fama obscura. 

 

Assim, um Guido ao outro a primazia 

na língua arrebatou, e acaso é nado 

quem os expulsará do ninho um dia.
185

  

 

Assim, Dante faz referência aos grandes expoentes da literatura de seu tempo e 

àqueles que o precederam. Valoriza a arte italiana por meio da representação de alguns artistas 
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que lhe foram contemporâneos, demonstrando seu apreço pelos afrescos que foram realizados no 

período. Desta forma, não há dúvidas sobre as escolhas que o poeta fez por seus principais guias: 

Virgílio, o ápice de sua admiração literária e Beatriz, a dama pela qual se apaixonou e que 

representa um amor idealizado, não realizado. 

 

  

2.2.Virgílio: o poeta mestre e guia 

 

Virgílio, Publius Vergilius Maro, nasceu em Mântua no ano 70 a.C. e morreu em 

setembro de 19 d.C. Na época do seu nascimento sua cidade não fazia parte da Itália com 

administração romana. Foi considerado o cantão da Gália Cisalpina, pois quando morreu Roma 

tinha uma vida política que ultrapassava os limites da velha cidade latina, já que era um grande 

império que se expandiu não somente pela Europa como também para o Oriente. Virgílio nasceu 

no campo sob o primeiro consulado de Licinius Crassus (115-53 a. C.) e de Cneu Pompeius 

Magnu (106-48 a. C.), e sua família era habitante do ager. Se para o homem urbanus a vida era 

marcada pelo calendário político e social, para o homem do campo o tempo era regulado pela 

natureza, ou seja, estações do ano e pelo curso dos astros (tempo artificial versus tempo natural). 

Todas as mudanças políticas ocorridas em Roma eram observadas pelos habitantes de 

Mântua, que tinha o privilégio de ser atingida só de longe pelas revoluções de Roma
186

. Desta 

forma, os camponeses mantuanos podiam observar e julgar as atitudes e mudanças políticas de 

Roma, raciocinando sobre os fatos da grande cidade. Seria uma posição que incluía uma 

concepção de vida espiritual muito mais ligada às relações estabelecidas com os deuses e com a 
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natureza do que com as relações laicas de poder. Desta forma, podemos identificar um dos 

motivos que levou Dante a escolher Virgílio como seu guia na viagem que faz ao mundo dos 

mortos: Virgílio seria mais racional no seu julgamento da vida política enquanto Dante é 

passional, embora Virgílio tenha escrito sua epopeia por encomenda do imperador romano Otávio 

Augusto (27 a.C.- 14 d.C.).  O poeta latino tornou-se o autor que influenciou a formação literária 

de Dante
187

. 

No primeiro canto da Commedia Dante está na alegórica selva escura, encurralado 

pela loba quando surgiu um vulto, que era a alma de Virgílio, e este disse a Dante que iria guiá-lo 

em uma viagem pelo mundo dos mortos e o desafiou. A selva escura que inicia o poema aparece 

várias vezes na Eneida como a entrada para o mundo dos mortos. A própria geografia e 

localização do inferno de Dante são as mesmas do inferno de Virgílio. 

 
 

Mas tu, por que inda tornas a temer? 

por que galgas o precioso monte, 

princípio e causa de todo prazer?
188

 

 

Enquanto Dante apresenta certo receio percebe-se então a presença da cultura cristã, 

que o faz ter medo; Virgílio representa a razão humana e, o próprio prazer descrito pelo poeta, 

seria uma forma de representação da cultura clássica. Existem várias aproximações entre a 

Eneida de Virgílio e a viagem que Dante faz pelo mundo dos mortos na Commedia. A imagem 

inicial do Inferno, exatamente quando encontra Virgílio, é a mesma encontrada por Enéas quando 

acorda depois da tempestade (Livro I). É através da selva escura que Dante inicia sua viagem 

para poder alcançar sua salvação espiritual e Enéas consegue encontrar abrigo para si e para os 

seus. É a mesma ideia de salvação que permeia as duas narrativas. O que as difere, no entanto, é o 
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tipo de salvação, que em ambos começa com a supressão do medo e a travessia da selva, 

representando o desconhecido.  

Enéas, personagem principal da Eneida de Virgílio, é mencionado no Canto II do 

Inferno, pois Dante não se considerava digno de ter a honra de poder fazer a viagem ao mundo 

dos mortos. Assim, indaga seu mestre sobre o porquê daquela oportunidade. 

 

Mas a mim quem concede e para quê? 

Enéas não sou, nem Paulo, e não consigo 

crer-me digno de tal, nem ninguém crê.
189

 

 

Segundo uma antiga lenda popular, São Paulo teria sido o primeiro cristão, depois de 

Cristo, a viajar pelo inferno
190

 e esta viagem é narrada em um evangelho apócrifo. A narração da 

descida de Jesus Cristo ao inferno está no evangelho apócrifo de Nicodemos, bem como sua 

atuação e conversa com o Diabo. Algumas passagens são muito conhecidas, tais como “eis o 

cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”
191

 que acabaram sendo incorporadas nos rituais 

litúrgicos. Há no evangelho uma explicação sobre a morada dos mortos e a representação do 

cristianismo através de uma luz, considerada proveniente da Santíssima Trindade, o Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Na Commedia há a menção desta descida ao inferno quando Dante e Virgílio 

estão prestes a transpor os portões da cidade infernal.  

 
E comecei: “Poeta meu, e guia, 

olha se tenho o espírito potente 

para a empresa que aqui se prenuncia. 

 

Dizes que o pai de Silvio inda como ente 

corruptível ao século imortal 

 pôde chegar, e o fez materialmente. 
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Porém se aquele que se opõe ao mal 

a isto acedeu, aos altos fins atento 

que daí proviriam, tal e qual   

 

- bem o compreende o homem de pensamento, 

pois que ele foi de Roma e de seu mando 

símbolo eleito pelo céu isento. 

 

Porque uma e o outro, o vero proclamando, 

se constituíram no lugar sagrado 

de onde o herdeiro de Pedro vai reinando. 

 

E em giro tal, por ti rememorado, 

algo escutou que foi inspiração 

para os triunfos seus e do Papado.
192

  

    

 

Ao mesmo tempo em que um personagem da cultura clássica latina é mencionado, 

um personagem de um evangelho apócrifo é também utilizado como exemplo de descidas ao 

inferno, cada qual desempenhando sua função
193

. Ora cristão, ora clássico, o poema de Dante tem 

este objetivo: mesclar, sobrepor, interpenetrar as duas culturas para representar a sua, aquela 

medieval-renascentista que permeava seu pensamento e sua literatura. 

Virgílio contou a Dante como ele havia sido escolhido para salvá-lo das perdições 

mundanas; narrou como a alma de Beatriz teria ido procurá-lo para que ele pudesse ajudar Dante 

nesta viagem, e relata como a alma beata o convenceu a salvar Dante quando disse a Virgílio: 

                                                           
192

 Io cominciai: «Poeta che mi guidi,/ guarda la mia virtù s'ell' è possente,/ prima ch'a l'alto passo tu mi fidi./ Tu 

dici che di Silvïo il parente,/ corruttibile ancora, ad immortale/ secolo andò, e fu sensibilmente./ Però, se 

l'avversario d'ogne male/ cortese i fu, pensando l'alto effetto/ ch'uscir dovea di lui, e 'l chi e 'l quale/ non pare 

indegno ad omo d'intelletto;/ ch'e' fu de l'alma Roma e di suo impero/ ne l'empireo ciel per padre eletto:/ la quale e 'l 

quale, a voler dir lo vero,/ fu stabilita per lo loco santo/ u' siede il successor del maggior Piero./ Per quest' andata 

onde li dai tu vanto,/ intese cose che furon cagione/ di sua vittoria e del papale ammanto.INF., II, v.10-27. 
193

 O próprio texto de Virgílio foi considerado como apócrifo no início da Idade Média. Uma grande quantidade de 

textos de Virgílio já circulavam pela Italia entre os séculos, com uma gama diversificada de leitores que acabaram 

por influenciar o papa Gelasio a declarar os textos de Virgilio como apócrifos, atraves da publicação de notas aos 

livros canonicos. Posteriormente, o comentário de Servio alçou o autor à grande sábio, que depois foi confirmada por 

Macrobio. O imperador Constantino fez leituras constantes da IV Ecógla, o que reforçou as interpretações proféticas, 

e à leitura de Virgilio seguia-se Lactancio (numa perspectiva milenarista) e de Santo Agostinho. No século V, a 

Eneida era vista como uma alegoria da vida humana, baseada na exata correspondecia baseada nas quatro idades do 

homem, adolescencia, juventude, maturidade e velhice. Ver CONSOLI, Domenico; RONCONI, Alessandro. 

Enciclopedia Dantesca.Treccani: Roma, 1970. 
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Vai então, e co’ a tua fala ilustrada 

e o que mais de salvá-lo for capaz, 

ajuda-o  pra que eu seja confortada.
194

 

 

A racionalidade
195

 estava presente em todos os momentos entre aqueles que estavam 

no inferno; Dante elegeu Virgílio seu guia, seu senhor e seu mestre, e é nessa condição que ele o 

conduziu pelo Inferno e depois pelo Purgatório, representando a Razão que é, na concepção 

aristotélica adotada na época de Dante, condição essencial da Virtude
196

. 

 
Vamos, que é ora dos dois um só querer: 

tu condutor, tu senhor e tu mestre”. 

Assim lhe disse e quando o vi mover- se, 

 

entrei pelo caminho árduo e silvestre.
197

   

 

Representando a razão ou não, Virgílio é o poeta da Antiguidade romana  escolhido 

como mestre. A escolha feita por Dante é baseada na crença profética atribuída a Virgílio durante 

a Idade Média, baseada principalmente na sua obra da juventude, Bucólicas. Na IV écloga, das 

dez que as compõem, há uma menção ao nascimento de uma criança que, no início do 

Cristianismo, foi considerada uma profecia cristã: Virgílio teria profetizado o Advento de Cristo 

40 anos antes. A Igreja medieval aderiu a esta hipótese posteriormente, considerando Virgílio um 

profeta, talvez o que levou Dante a escolhê-lo como personagem e guia principal na Commedia, 
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 Or movi, e con la tua parola ornata/ e con ciò c’ha mestieri al suo campare/ l’aiuta sí ch’i’ ne sia consolata. 

INF., II, v.67-69. 
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 Segundo Comparetti, em seu livro Virgilio nel Medioevo, ele teria sido a maior inspiração intelectual, tanto nos 

estudos do latim como também de outras artes liberais. Ver COMPARETTI, Domenico. Virgilio nel Medioevo. La 

Nuova Italia, Firenze, 1941; CONSOLI, Domenico; RONCONI, Alessandro. Enciclopedia Dantesca.Treccani: 

Roma, 1970. 
196

 DISTANTE, Carmelo. Prefácio ao Inferno. In: ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia: Inferno. Tradução e notas 

de Ítalo Eugênio Mauro. São Paulo: Editora 34, 1998, p.31. 
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 Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:/ tu duca, tu segnore e tu maestro”./ Così li dissi; e poi che mosso fue,/ 

intrai per lo cammino alto e silvestro. INF., II, v.139-142. 
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daí a importância de seu caráter profético com roupagem cristã. Durante a Idade Média, Virgílio 

passou por várias metamorfoses: de poeta a profeta, de profeta a mágico. 

A própria serenidade e racionalidade que Virgílio demonstra nos episódios narrados 

durante a viagem ao inferno se refere à forma como encarava os acontecimentos políticos da 

Roma antiga, já que sua conduta consistia no estudo das leis que governavam o universo e na 

busca da serenidade interior, que incluía um amor irresistível pela poesia, e por isso acabou se 

afirmando ao longo de sua vida. As Bucólicas foram escritas depois que Virgílio não conseguiu 

mais se manter afastado das Musas e voltou a cantar a felicidade da vida rústica dos pastores.  

Foi o que aconteceu com as musas inspiradoras das artes clássicas, entre elas a 

poesia, pois as musas da Antiguidade sempre foram consideradas protetoras da filosofia e da 

música e não somente da poesia. Virgílio era um poeta apaixonado pelas Musas, já que pediu a 

elas não apenas os dons da arte poética mas, principalmente, o conhecimento das leis cósmicas, 

além de sua epopeia ter cumprido função didática.  

A poesia pastoril evocava as musas sicilianas. Este gênero de poesia era cultivado em 

honra de Teócrito (310-250 a. C.), poeta grego que cantou seus idílios divididos em poemas 

bucólicos, mimos e contos épicos e que, além de invocar as musas, também cultuava Zeus, 

possibilitando a correspondência feita pela poesia cristã, como o fato do paraíso cristão ser 

comparado ao Olimpo e Deus à Júpiter (Zeus). A poesia cristã rejeitou as musas, uma vez que 

estas faziam parte da cultura pagã. Os poetas se esforçaram para encontrar algo que pudesse 

sucedê-las, estimulando uma série de inovações, como Cristo sendo a inspiração da poesia ao 

invés de Apolo. Virgílio também utilizou a técnica das musas em sua obra e o próprio Dante as 
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invocou em certos momentos de seu poema, trazendo a cultura clássica representada por 

Virgílio
198

. 

Esta era a ideia defendida por São Paulino de Nola (†431), um dos Padres da Igreja 

do Ocidente, que afirmava que os verdadeiros cristãos não poderiam aceitar a cultura pagã. 

Notamos claramente a diferença entre esta concepção do início do Cristianismo com o período 

que Dante viveu. Dante conseguiu sobrepor harmoniosamente as culturas clássica e cristã. A 

concepção em relação às musas e sobre a utilização ou não destas na poesia modificaram-se com 

o passar do tempo. Desta forma, foi a experiência da Renascença do século XII que pôde reviver, 

sob aspectos diversos, a sua antiga concepção
199

.  E Dante as utilizou principalmente nos 

momentos críticos do seu poema, representando a liberdade e a amplitude de sua obra no 

contexto medieval. Assim os críticos literários concluem quão estranho é este incômodo causado 

pelas musas aos poetas cristãos200.  

Virgílio canta na I Écloga um tema político, porém por meio do olhar do pastor 

percebemos como o poeta descreve um canto lamentoso sobre a decadência da sociedade a qual 

pertencia. Assim, o objetivo desta écloga é externalizar um forte sentimento proveniente do poeta 

em relação ao que ele considerava como a degradação da sociedade a qual pertencia. 

Toda a atmosfera campestre é cantada humildemente pelo poeta que exaltava a 

felicidade da vida rústica. O poema se encerra com o mito de Orfeu e Eurídice: o amor e a morte 

o inspiram nesta parte da mesma forma que a terra o inspirou em todo o poema. Com as 
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 CURTIUS, Ernst Robert. Literatura europeia e idade média latina. Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1979, p. 

238-243. 
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 “Poderá parecer estranha essa constante preocupação dos poetas cristãos pelas musas. Não teria sido mais natural 

guardar completo silêncio, em vez de hostilizá-las ou tentar substituições engenhosas (o que, aliás, era um modo de 

atestar que existiam)? Pois não havia o cristianismo vencido? Decerto, mas a tradição da Antiguidade também 

vencera. O domínio da Igreja era incontroverso; com a Inquisição e a perseguição aos hereges, tinha meios de 

extirpar qualquer oposição, menos uma, a dos famosos poetas y oradores, para falar como Jorge Manrique. Seria 

fácil dar cabo das musas. Elas, porém, não viviam por si sós, e desde Homero e Virgilio, estavam indissoluvelmente 

ligadas à forma épica.” Ibdem, p.246. 
200

 Ibdem, p. 248-249. 
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Geórgicas, Virgílio encerra sua exaltação aos pastores e aos campos, iniciada nas Bucólicas, e 

parte para a louvação dos heróis, o ponto mais alto da poesia clássica. 

Neste momento identificamos a piedade virgiliana (pietas), que contempla tudo o que 

ele viveu, e que é frequente em toda sua obra. Na Roma Antiga, a pietas aparecia como uma das 

virtudes, e estava diretamente ligada à questões religiosas, já que havia a obrigação no 

cumprimento das atividades religiosas que estimulavam a obediência ao Estado. Juntamente com 

um sentimento de justiça divina, a religião do lar era fundamental para a manutenção dos rituais 

religiosos que exigiam um comportamento baseado nas virtudes. Este comportamento correto, 

probo, era também conhecido como pietas e deveria ser tanto para com os deuses, quanto para os 

membros da família
201

.  

Uma piedade que não deve ser confundida com compaixão de si mesmo. Esta piedade 

é constante durante a descida ao inferno que Dante faz com Virgílio. Sempre piedoso, racional e 

sensato Virgílio torna a viagem agradável e possível. Possível no sentido em que Virgílio protege 

e defende Dante durante todo o percurso, além de mediar conversas e travessias necessárias para 

o encontro com o diabo. No entanto, a moral cristã dá um caráter punitivo severo, tão bem 

descrito por Dante, àqueles que não foram corretos em vida. 

Se o amor às produções artísticas clássicas supera a doutrina cristã na Commedia, o 

mesmo acontece com Virgílio quando não mais resiste às Musas, uma vez que o amor por elas 

acabou se impondo ao amor a filosofia, e tornaram-se companhias cotidianas
202

. Há uma 

identificação constante de Dante com Virgílio, já que ambos retrataram a vida política e deixaram 

sua contribuição. Foi a obra de Dante escrita mil trezentos e vinte anos após a morte de Virgílio, 

o apogeu, o ápice de sua transformação mítica. 
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Virgílio dedicou os últimos onze anos de sua vida escrevendo os doze livros que 

compõem a Eneida, poesia épica que canta a fundação e a grandeza de Roma. Pode ser 

classificado como um poema religioso, já que seu herói, o pius Aeneas, não é apenas um 

guerreiro como Aquiles, Ulisses e Heitor. Enéas é um homem do destino, aquele destinado à 

missão de iniciar os alicerces de Roma. Toda sua humilde submissão aos fatos, desde quando sai 

de Tróia e chega ao litoral do Lácio, até a fundação da cidade de Roma, mostram sua 

predestinação, de cunho religioso. No sexto livro da Eneida, o herói troiano vai até o mundo dos 

mortos com a ajuda da Sibila de Cumas e encontra seu pai Anquises, que lhe fala sobre o futuro 

glorioso de Roma
203

.  

No Canto IV do Inferno, Dante demonstra não apenas conhecimento, mas antes de 

tudo, admiração pelos intelectuais da Antiguidade que se encontravam no Limbo. Depois de 

desmaiar no Canto III, ao recobrar os sentidos, Dante procura reconhecer o lugar onde se 

encontrava e percebe que estava em um ambiente nebuloso e escuro, onde mal enxergava as 

coisas. Ele se encontrava no Limbo, que ainda não seria o inferno propriamente dito e que 

abrigava as almas que não haviam sido batizadas em vida. O Limbo era o lugar para onde iam as 

crianças que morriam antes de serem batizadas e as pessoas que viveram antes do advento do 

cristianismo. 

 

E o mestre a mim: “Que é que te dispensa 

de perguntar quem são os que ora vês? 

Pois sabe que, se não os mancha ofensa, 

 

por igual não lhes valem as mercês; 

conduzidos não foram ao batismo 

que é a porta desta fé que tu crês. 

 

Seu tempo antecedeu ao cristianismo 
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e a Deus não conheceram no seu meio: 

Um deles sou, vindo do paganismo, 

 

Por vício tal, e não por erro feio, 

fomos punidos, e o que mais nos pesa 

é faltar esperança em nosso anseio.” 

 

Ouvindo-o, fui ali da dor a presa, 

ao ver que nomes do maior valor  

mergulhavam do Limbo na tristeza.
204

     

    

O limbo se localiza no primeiro círculo do inferno, após a travessia do rio Aqueronte, 

e também abrigava todos os grandes personagens do Antigo Testamento. No entanto, segundo o 

relato do poeta florentino, Jesus Cristo teria ido ao limbo e resgatado Adão, Abel, Noé, Moisés, 

Abraão, Davi, Jacó e sua família, levando-os ao paraíso. 

Após atravessar uma boa parte de uma “selva de espíritos espessa”, Dante avista um 

clarão, onde pode ver uma habitação que lhe parecia ser de gente honrosa, um nobre castelo; lá 

habitavam vários vultos da Antiguidade clássica que vão ao encontro dos poetas para saudar a 

volta de Virgílio. Este explica a Dante que as pessoas que em vida distinguiram-se das demais, 

acabam conseguindo uma graça dos céus. Acreditamos que se refere aos estudiosos e pessoas que 

viveram na Antiguidade e acabaram tendo o privilégio de viverem após a morte em um lugar 

onde não havia sofrimento. 

 

Disse-me, então: “A notabilidade 

deles, que soa lá onde tens vida, 

do céu lhes houve a justa prioridade.”
205
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 Lo buon maestro a me: «Tu non dimandi/ che spiriti son questi che tu vedi?/ Or vo' che sapi, innanzi che più 

andi,/ ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi,/ non basta, perché non ebber battesmo,/ ch'è porta de la fede che tu 

credi;/ e s'e' furon dinanzi al cristianesmo,/ non adorar debitamente a Dio:/ e di questi cotai son io medesmo./ Per 

tai difetti, non per altro rio,/ semo perduti, e sol di tanto offesi/ che sanza speme vivemo in disio»./ Gran duol mi 

prese al cor quando lo 'ntesi,/ però che gente di molto valore/ conobbi che 'n quel limbo eran sospesi. INF., IV, v. 

31-45. 
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 E quelli a me: «L'onrata nominanza/ che di lor suona sù ne la tua vita,/ grazïa acquista in ciel che sì li avanza». 

INF., IV, v.76-78 
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Após a apresentação feita por Virgílio e a saudação a ele dirigida, Homero, Horácio, 

Ovídio e Lucano aceitam Dante em seu grupo e consideram-no como o “sexto entre tanto saber”, 

demonstrando a importância que estes têm na formação intelectual de Dante. 

 
Logo um chamado foi por mim ouvido: 

“Honrai o nosso poeta eminente! 

Sua sombra volta, que tinha partido”. 

 

 Ao final desse apelo veemente, 

 de quatro grandes sombras vi a chegada; 

seu semblante nem triste nem contente 

 

parecia; logo ouvi do guia a chamada: 

“Olha o que vem à frente qual decano 

dos outros três, segurando uma espada; 

 

ele é Homero, poeta soberano; 

o satírico Horácio junto vem, 

terceiro é Ovídio e último Lucano.206 

 

 

 

A importância assinalada pela presença destes poetas é fundamental na afirmação 

intelectual de Dante. Era necessário para o poeta florentino estar entre os poetas antigos e fazer 

parte de seu círculo, assim tinha sua missão poética afirmada pelo acolhimento dos mestres das 

poesias greco-latinas da Antiguidade. Homero era o maior representante. Horácio representava a 

sátira romana, valorizada ao longo da Idade Média, por sua função didática de pregação moral, e 

a partir do século XII havia uma corrente de poetas que imitavam as sátiras de Horácio. É a 

própria épica latina que encontra seu lugar no texto dantesco, não é apenas um encontro com a 
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 Intanto voce fu per me udita:/ «Onorate l'altissimo poeta;/ l'ombra sua torna, ch'era dipartita»./ Poi che la voce 

fu restata e queta,/ vidi quattro grand' ombre a noi venire:/ sembianz' avevan né trista né lieta./ Lo buon maestro 

cominciò a dire:/ «Mira colui con quella spada in mano,/ che vien dinanzi ai tre sì come sire:/ quelli è Omero poeta 

sovrano;/ l'altro è Orazio satiro che vene;/ Ovidio è 'l terzo, e l'ultimo Lucano. INF., IV, v.79-102. Dante considera 

estes poetas como os mais importates e aqueles que lhe proporcionaram formação poética. Junatmente com Virgílio, 

esses três poetas latinos foram muito utilizados durante toda a Idade Média para o ensino da latim. Horacio (65-8 

a.C.) foi um poeta latino que se destacou pela perfeição na forma, sinceridade, franqueza, patriotismo, urbanidade, 

bom humor e bom senso, já que seus poemas retratavam a sociedade romana do período em que viveu. Ovídio (43 

a.C.-18 d.C.) foi caracterizado por suas descrições repletas de imaginação e imagens pitorescas, também identificado 

como excelente contador de histórias. Lucano (39-65 d.C.) também escreveu um poema épico latino, a Farsália, 

considerado brilhante por seus contemporâneos. HARVEY, Paul. Dicionário Oxford de Literatura Clássica grega e 

latina. Trad. de Mario da Fama Kury. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 1998, p.280-281, 312, 372-373. 
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bella scuola. É também uma oportunidade de se reunir com personagens da história do Ocidente 

e outros, importantes para o desenvolvimento de uma filosofia cristã e a manutenção do 

pensamento antigo, corroborando para a reapropriação das culturas clássica e cristã. 

 
Cercada Eletra eu vi de nobres gentes, 

em meio às quais Enéias, mais Heitor, 

e César, na armadura, olhos luzentes. 

 

Pantasiléia eu vi, Camila em flor, 

e co’ a filha Lavínia o rei Latino, 

sentado um pouco mais para o interior. 

 

Bruto avistei, o que expulsou Tarquino, 

Júlia, Lucrécia, Márcia e a celebrada 

Cornélia; e só, e à parte, o Saladino.
207

 

 

Dante alegra-se ao avistar no Limbo algumas personagens históricas e míticas como: 

Electra, Enéas, Heitor, César, Camila, Pantasiléia, Latino, Lavínia, Bruto, Tarquínio, Lucrécia, 

Júlia, Márcia, Cornélia e  Saladino
208

. Embora cite diversas personagens da formação do povo 
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 I' vidi Eletra con molti compagni,/ tra ' quai conobbi Ettòr ed Enea,/ Cesare armato con li occhi grifagni./ Vidi 

Cammilla e la Pantasilea;/ da l'altra parte vidi 'l re Latino/ che con Lavina sua figlia sedea./ Vidi quel Bruto che 

cacciò Tarquino,/ Lucrezia, Iulia, Marzïa e Corniglia;/e solo, in parte, vidi 'l Saladino. INF., IV, v.121-129. 
208

 Personagens que compõem narrativas míticas e históricas da tradição literária latina romana que Dante coloca no 

Limbo na Commedia trazendo personagens à luz da melancolia presente naquele círculo. Elétra, filha de Atlas, teria 

tido um filho com Zeus, Dárdanos, que era o ancestral dos reis troianos. Eneias, protagonista do poema épico de 

Virgílio, seria filho de Anquises com a deusa Afrodite, e pertenceu ao ramo mais novo da realeza de Troia. Heitor 

era filho de Príamo e foi o comandante do exército troiano quando este foi invadido pelos gregos. Na Ilíada aparece 

como um herói, que foi nobre tanto nas conquistas como na derrota. Pantasiléia, filha de Marte, teria sido a rainha 

das amazonas que foram aliadas dos troianos na Guerra de Troia, foi morta por Aquiles. Camilla combateu os 

troianos a favor do Lácio. César é representado armado para demonstrar seu aspecto guerreiro. Latino, filho de 

Fauno, foi rei do Lácio, e pai de Lavínia, que mesmo prometida para outro rei, acabou se casando com Eneias e se 

tornou mãe de Silvio. Bruto, mencionado pelo poeta, foi aquele que se tornou cônsul em Roma em 509 a.C., que 

teria sido um dos responsáveis pelo período de transição da Monarquia para a República romana, ao mencionar a 

caça a Tarquinio, é uma referência a deposição do último rei romano, Tarquinio, o soberbo. Lucrécia era esposa de 

Tarquínio Colatino, segundo a lenda romana, teria sido violentada pelo filho de Tarquinio Soberbo e se suicidou. 

Este episódio que desencadeou a expulsão dos Tarquinios de Roma, dando início à república romana. Júlia (83-54 

a.C.), filha de Júlio Cesar e esposa de Pompeu, selando a aliança política conhecida como Primeiro Triunvirato. 

Márcia foi esposa de Catão de Útica (95-46 a.C.). Cornélia, africana, (190-100 a.C.) foi mãe dos irmãos Graco 

(tribunos da plebe que foram assassinados ao propor uma reforma agrária), e pertenceu a uma família que incentivou 

muito a cultura e a educação no mundo romano. Saladino (1138-1193) foi sultão do Egito e mesmo sendo 

muçulmano foi um exemplo de diplomacia, já que conseguiu se articulou muito bem na tomada da terra santa, 

Jerusalém, e nos conflitos entre muçulmanos e cristãos. FALLANI, Giovanni; ZENNARO, Silvio. Comentários e 

notas à edição organizada por Giorgio Petrocchi. In: ALIGHIERI, Dante. Commedia. Roma: Newton Compton 
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romano, Virgílio continua sendo o principal entre eles, o que demonstra a admiração especial 

pelo poeta latino. A escolha pode ter sido feita pelo caráter profético de sua obra, aproximando-

os, como também pela forma de seu poema, que pretendia ser uma epopeia formadora do povo 

florentino, cantando suas origens e sua memória.  

 

 

2.3. A reapropriação da cultura clássica 

 

Quando continua a narração e descrição do limbo, Dante faz referências aos filósofos 

como, Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram seus mestres no estudo filosófico que lhe 

permitiram o conhecimento enciclopédico tão bem traduzido na obra. Assim, os exalta de 

maneira incisiva no poema: 

 
Miram-no todos com fervor atento: 

Vi Sócrates ali e vi Platão, 

ambos mantendo perto dele assento;
209

 

 

O Corpus aristotelicum serviu, durante a Idade Média, para dar suporte à teologia 

cristã, principalmente no ensino e na Suma de São Tomás de Aquino, já que foi a base da 

escolástica. Segundo a doutrina aristotélica adotada por Dante, tanto o prazer como o sofrimento 

seriam sentidos com maior intensidade na proporção do grau de perfeição dos indivíduos que os 

                                                                                                                                                                                            
Editori, 2013, p.55-56. HARVEY, Paul. Dicionário Oxford de Literatura Clássica grega e latina. Trad. de Mario da 

Fama Kury. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 1998, p. 49, 149, 184, 188-189, 261, 314. 
209

 “Tutti lo miran, tutti onor li fanno:/ quivi vid' ïo Socrate e Platone,/ che 'nnanzi a li altri più presso li stanno;” 

INF., IV, v.130-135. 
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percebem
210

. O poeta continua sua descrição acerca das influências filosóficas que sofreu ao 

longo de sua vida e que figuravam no limbo: 

 
Demócrito, do mundo a só razão 

no acaso vendo, e Diógenes real, 

Empédocles, Heráclito e Zenão; 

 

Dioscórides, sondando o vegetal, 

mais Tales, Anaxágoras e Orfeu, 

e Túlio e Lino e o Sêneca moral; 

 

 o geômetra Euclides, Ptolomeu, 

com Avicena, Hipócrates, Galeno, 

mais Averróis, que o comentário deu.
211

 

 

O movimento renascentista, que em Florença se iniciou no século XIII
212

, estava 

diretamente relacionado com as correntes artísticas que apoiavam ou a Igreja ou o Papado. 

Assim, para se compreender exatamente todos os aspectos desta relação é necessário, antes de 

tudo, ter em mente que desde o início deste movimento existiam duas correntes opostas lutavam 

entre si
213

.  

As correntes que viviam um grande embate eram aquelas formadas por Petrarca 

(1304-1374) e Dante (1265-1321) e a outra pela escola de Boccaccio (1313-1375). Juntamente 

com Dante estava Petrarca que, vivendo no terreno da Igreja, mantinha inclinações para o estudo 

dos clássicos da Antiguidade e para a fé cristã. Mais uma vez notamos que a reapropriação da 
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 MAURO, Ítalo Eugênio. Notas explicativas. In: ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. São Paulo: Editora 34, 

1998, p. 59. 
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 Democrito che 'l mondo a caso pone,/ Dïogenès, Anassagora e Tale,/ Empedoclès, Eraclito e Zenone;/ e vidi il 

buono accoglitor del quale,/ Dïascoride dico; e vidi Orfeo,/ Tulïo e Lino e Seneca morale;/ Euclide geomètra e 

Tolomeo,/ Ipocràte, Avicenna e Galïeno,/ Averoìs, che 'l gran comento feo. INF., IV, v. 136-144. 
212

 A historiografia italiana, bem como a classificação de renascença, é bem diferente daquela que aparece na maioria  

dos manuais editados no Brasil. Para os italianos, houve uma série de renascimentos, e se formos recuar na história, 

podemos encontrar o renascimento carolíngio que foi bem anterior ao período pesquisado. Neste diapasão é mister 

explicar que, para a historiografia italiana, em Florença, o renascimento do século XIII foi fundamental para aquele 

do século XVI, uma vez que possibilitou uma série de retomadas de valores da Antiguidade Clássica, bem como a 

valorização do homem e do pensamento racional, já enunciado por Aristóteles. Inicialmente este renascimento se 

afirmou na literatura e, posteriormente, alcançou as artes plásticas, como pinturas e esculturas. 
213

 PASTOR, Ludovico Barone Von. Storia dei Papi: dalla fine del medio evo. Roma: Desclée & Editori Pontifici, 

vol. I, 1958, p. 3. 
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cultura clássica se mesclando com a cristã é o ponto de partida para o Renascimento e 

consequentemente para o humanismo posterior. Neste a fé é colocada à parte, embora jamais 

abandonada. 

O Cristianismo assumiu duas tendências que, embora opostas e divergentes, andaram 

sempre juntas, uma conciliadora e a outra intransigente. A tendência conciliadora consistia na 

aceitação das práticas pagãs que já estavam incorporadas pela cultura popular desde a 

Antiguidade Clássica, apenas transportando-as para a esfera cristã. A intransigência absoluta, 

inflamada pelo aumento das heresias gerava interpretações das Sagradas Escrituras e da figura de 

Cristo intimamente ligadas aos antigos cultos. Desta forma, o Cristianismo acabou firmando um 

compromisso com as crenças que o precederam, seja na forma de alegorias, um novo significante 

revestindo um antigo significado, seja por meio da reutilização do universo simbólico da 

Antiguidade.  

Dante utilizou as figuras mitológicas da Antiguidade durante a descrição de sua 

descida ao inferno. De forma alegórica, Dante nos mostrou toda a cultura clássica a partir de seu 

ponto de vista, típico de um homem medieval, antes de tudo florentino, mesclando o cristianismo 

com a mitologia da Antiguidade. Segundo sua concepção, e da cultura clássica, Caronte era o 

barqueiro que guardava a entrada ao Inferno. Surdo às súplicas, somente acolheria aquelas almas 

cujos corpos houvessem recebido sepultura. As demais estariam condenadas a vagar cem anos até 

que pudessem rever as tão “desejadas águas”
214

.  

Minós ficava na entrada do segundo círculo, ouvindo as confissões dos pecadores e 

lhes indicando a qual círculo do Inferno deveriam se dirigir. Segundo a lenda grega, foi um 

grande rei de Creta; outras versões o dão como nome de alguma dinastia de reis cretenses, ou um 
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 BRANDÃO, Junito. Dicionário mítico-etimológico da mitologia e da religião romana. Petrópolis, RJ: Vozes, 
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título como o de faraó. De qualquer forma, na Antiguidade Clássica era considerado um 

governador justo a ponto de ser elevado à condição de juíz dos mortos no Hades:  

 
Lá está Minos que horrendamente ringe; 

as culpas examina já na entrada, 

julga e despacha conforme se cinge.
215

 

 

Dante é proibido de entrar no segundo círculo e Virgilio repete a Minós as mesmas 

palavras que disse a Caronte (Inf. II, 95-96) 

 
Não impeças a sua fatal jornada, 

pois lá, onde se pode o que se quer, 

isto se quer, e não peças mais nada”.
216

 

 

No Canto VI Dante e Virgílio chegam no terceiro círculo do Inferno, que é guardado 

por Cérbero. Segundo a mitologia grega, era um cão monstruoso com três (ou mesmo cinquenta) 

cabeças, gerado por Tífon e Equidna, o cão de guarda do Hades. 

O quarto círculo é guardado pelo grande inimigo Plutão, o Dite, dispensador dos 

produtos da Terra. Afinal os mortos e seus deuses alimentam os vivos, por fazerem germinar as 

sementes plantadas no seio da terra. Dite era o pai da abundância e das riquezas, era uma 

divindade ctônica (que habitava o mundo dos mortos) em Roma; Deus muito antigo do mundo 

subterrâneo, foi identificado com Plutão ou Hades
217

. Hades governava os espectros dos mortos, 

com sua rainha Perséfone ou Proserpina, que foi raptada do mundo exterior. O nome Hades 

também era dado a seu reino, que se modificou muito em função do tempo e da localização 

geográfica que lhe era atribuída. 
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 Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:/ essamina le colpe ne l'intrata;/ giudica e manda secondo ch'avvinghia/. 

INF., V, v.04-06. 
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 Non impedir lo suo fatale andare:/ vuolsi così colà dove si puote/ ciò che si vuole, e più non dimandare”. INF., 

V, v.22-24 
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Na Ilíada, o Hades ficava no extremo ocidental do mundo, além do rio Oceanos, que, 

segundo a concepção da época, circundava o mundo. Mais tarde ele foi posto nas profundezas da 

terra, aonde se chegava por vários abismos naturais. Também variam os detalhes da configuração 

do reino de Hades. Havia nele a lúgubre planície de Asfódelos, onde os espectros dos mortos 

levavam uma existência nebulosa e imaterial, e uns poucos mortos afortunados escapavam a esse 

destino e iam para o Elision. 

Como ocorreu nos cantos anteriores, Dante também é proibido por Plutão de entrar 

naquele círculo e, novamente, Virgílio o defende: 

 
Voltou-se para a imagem repelente: 

“Cala-te”, disse, “ó lobo amaldiçoado! 

Em ti mesmo consome a raiva ardente! 

 

Se descemos ao báratro execrado, 

é que o dispôs a esfera, onde Miguel 

a revolta puniu do orgulho ousado.”
218

 

 

 

No Canto VIII, ao pé da Torre, Dante e Virgílio aguardam o barqueiro Flégias para 

fazerem a travessia do Estige, rio de águas escuras e lamacentas. Novamente Virgílio defende 

Dante perante mais uma personagem que, ou lhe impede a viagem ou pensa que ele está morto. 

 
“Flégias, Flégias, gritando estás por nada”, 

 disse-lhe o mestre: “Aqui o meu amigo  

não ficará depois de água passada”.
219

 

 

Ao terminarem a travessia encontram-se na entrada da cidade de Dite: 

 
“Filho”, disse-me o guia, “a hora é chegada  

de em Dite entrar, metrópole maldita,  
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 Poi si rivolse a quella 'nfiata labbia,/ e disse: “Taci, maladetto lupo!/ consuma dentro te con la tua rabbia./ Non 

è sanza cagion l'andare al cupo:/ vuolsi ne l'alto, là dove Michele/ fé la vendetta del superbo strupo”. INF., VII, 

v.07-12. 
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 “Flegïàs, Flegïàs, tu gridi a vòto”,/ disse lo mio segnore, “a questa volta:/ più non ci avrai che sol passando il 

loto”. INF., VIII, v.19-21. 
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com tristes cidadãos e força armada.”
220

 

 

 

Chegam à profunda vala que é circundada por uma forte muralha de ferro. Sobre as 

portas da entrada estavam vários demônios que não permitiam a entrada de Dante e Virgílio: 

 
Milhares vi daqueles que primeiro  

decaíram do céu, e que hostilmente  

diziam: “Quem és tu, aventureiro,  

 

que vivo ao reino vens da extinta gente?”
221

 

 

 

Mais uma vez Virgílio tenta persuadir os guardiões e demônios, porém desta vez é 

em vão. Este explica a Dante que as inscrições que tinham visto no portal de entrada (INF., III, 

v.1-9) anteriormente ficavam naquele portão, no entanto, este havia sido rompido por Jesus 

Cristo (INF., IV, v.52-54) e não havia sido restabelecido. Assim, Virgílio pede ajuda aos céus 

para que alguma alma possa ajudá-los a continuar a viagem e passar pelos portões da cidade 

infernal: 

Enquanto aguardam a chegada do enviado dos céus, Dante vê três Fúrias acima dos 

portões; estas convocam a Medusa
222

: 

 
E disse mais, que não guardei na mente 
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 Lo buon maestro disse: “Omai, figliuolo,/ s'apressa la città c'ha nome Dite,/ coi gravi cittadin, col grande 

stuolo”. INF., VIII, v.67-69. 
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 Io vidi più di mille in su le porte/ da ciel piovuti, che stizzosamente/ dicean: “Chi è costui che sanza morte/ va per 

lo regno de la morta gente?”. INF., VIII, v.82-85. 
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 As fúrias, são também conhecidas como Erinies, e em alguns textos gregos aparecem sob o nome de Eumenides e 
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serpentes, e no texto de Virgílio surgem com o nome de fúrias. Medusa é o nome de uma das Górgonas, que tem sua 
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porque meus olhos fixos se aplicavam  

em contemplar o torreão candente,  

 

onde, súbito, vi que se alteavam 

três fúrias infernais, de sangue tintas, 

que aspecto e forma de mulher mostravam, 

 

Hidras verdes ornavam-lhes as cintas,  

e na cabeça cada uma trazia  

um nó de serpes, pérfidas, famintas.
223

 

 

Virgílio reconheceu e apontou as Erínias: Megera, Aleto e Tesífone. Não se sabe ao 

certo a origem da palavra Erynies, porém são fúrias, sempre representadas como mulheres aladas, 

rodeadas de serpentes. Estas desempenham papel fundamental na história de Orestes (peça 

dramatúrgica Orêsteia de Ésquilo – 458 a.C.), posteriormente em Virgílio e aparecem em Dante 

talvez como forma de reforçar a influência da cultura clássica em sua obra. 

Dante encontrou em seu Mestre acolhimento, já que ficou extremamente assustado. 

As fúrias ameaçam transformar o coração de Dante em pedra e Virgílio demonstra preocupação 

ao tapar os olhos do amigo para que os olhares de Górgona não o alcançassem. 

 
“Aqui, Medusa, e em pedra vá mudado!” 

- gritavam, rudes, para baixo olhando: 

“Lembra-te de Teseu, que foi poupado!”. 

 

“Volve o teu rosto, o teu olhar cerrando,  

pois se a Górgona vires infernal,  

jamais sairá do poço miserando.” 

 

Assim disse o meu guia: e, paternal,  

fez-me girar o dorso, pondo a mão  

por sobre os olhos meus, até final.
224

 

Dante alerta para as alegorias contidas em seu relato. Haveria uma representação do 

imaginário cristão, uma vez que, ao transformar o coração de Dante em pedra, este abandonaria a 
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 E altro disse, ma non l'ho a mente;/ però che l'occhio m'avea tutto tratto/ ver' l'alta torre a la cima rovente,/ dove 
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chiudessi. INF., IX, v.52-60. 



137 
 

crença na Graça Divina. Abandoná-la significaria abraçar a heresia, segundo a instituição da 

Igreja Católica, e tornar-se pecador, merecedor do inferno. Ao mesmo tempo abandonar a crença 

religiosa poderia dar mais espaço para a atuação da racionalidade no pensamento dos homens do 

período, o que traria luz ao pensamento medieval.  

A salvação espiritual, e a consequente não condenação ao inferno, somente seria 

possível àqueles que possuíssem as quatro virtudes cardeais: força, justiça, prudência e 

temperança (cultura clássica); e as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade (cultura cristã). 

O autor foi eclético em sua obra, abraçando e fazendo suas todas as correntes de pensamento, 

morais e religiosas de seu tempo, e aquelas que o haviam precedido. 

    

2.4. O purgatório medieval de Dante 

 

Concebido como uma montanha, o purgatório de Dante pode ser analisado por dois 

prismas divergentes entre si. Em sua descrição e na percepção literal, o purgatório seria o local no 

qual as almas deveriam purgar seus pecados terrenos para poderem adentrar ao almejado paraíso. 

Pensando no sentido alegórico, o exílio e a dificuldade na composição de sua obra, poderia ser 

representado pelo purgatório, já que ao viver mudando de cidades estava purgando seus pecados, 

sem conseguir voltar a Florença.  

Dante explica, no final do Inferno, como o purgatório teria sido formado: 

 

 
Quando, punido, desabou do céu, 

a terra que secava ali, outrora, 

adentrou, de pavor, do mar o véu, 

 

e foi sair no outro hemisfério fora; 

fez lá o poço, e aqui, então, formado, 
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o monte alçou, que vamos ver agora.”
225

 

 

Segundo a descrição de Dante, o purgatório se formou a partir da queda do anjo 

rebelde Lúcifer que, ao perfurar um buraco na terra, acabou formando o inferno. Esta porção de 

terra que foi deslocada para a formação dos círculos infernais, se reorganizou formando a 

montanha do purgatório em outro hemisfério. O surgimento do purgatório dentro da sociedade do 

século XII (esta palavra como substantivo não existia no vocabulário medieval até este 

momento), impulsionou uma série de mudanças necessárias para que os homens medievais 

imaginassem e atribuíssem significados nesta crença que povoava o imaginário cristão.  

A ideia dualista entre bem e mal acabou gerando uma cosmogonia cristã que entendia 

que o céu e o inferno estariam em direções opostas, tanto por conduta e destino pós morte, quanto 

em posição alto e baixo. O céu seria destinado aos mártires, santos e anjos, e o inferno abrigaria a 

todos aqueles que foram contrários aos ideais celestes. Até o século XII, o purgatório não existia, 

nem como lugar do mundo dos mortos, nem como conceito e substantivo. A própria ideia de 

purgatório, e seu conceito enquanto terceiro lugar no mundo do além, encontra seu triunfo 

poético no poema dantesco
226

. 

 
Seguimos pelo trilho penumbroso, 

à terra a regressar, clara e radiante, 

sem de uma pausa usufruir o gozo. 

 

Íamos, eu atrás, ele adiante, 

quando, por uma fresta, as coisas belas 

nos sorriam, do espaço deslumbrante: 

 

E ao brilho caminhamos das estrelas.
227
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 Da questa parte cadde giù dal cielo;/ e la terra, che pria di qua si sporse, / per paura di lui fé del mar velo, / e 

venne a l'emisperio nostro; e forse/ per fuggir lui lasciò qui loco vòto/ quella ch'apar di qua, e sù ricorse». INF., 

XXXIV, v.121-126. 
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No final do inferno o poeta e guia Virgílio tem a visão de um rio que descende e torna 

cada vez mais profunda a distância entre o inferno e o purgatório. Enquanto caminham para fora 

da região escura e tenebrosa, Dante explica que estão indo em direção a uma terra clara e 

radiante, porém sem ter tempo para apreciar e se regozijar, das coisas belas que viam a frente. 

Segundo sua narração, o espaço deslumbrante que vislumbravam sorria a eles de maneira 

iluminada.  

Tanto Dante quanto Virgílio saem do inferno para tornar a ver estrelas, dando ao 

leitor a percepção de que o purgatório não é um lugar que fica subterrâneo, e sim, no mesmo 

nível da terra, possibilitando aos poetas a visualização das estrelas
228

. Percebemos como o jogo 

de luz é fundamental neste ponto do poema, pois ao imprimir esta iluminação no cenário descrito, 

o leitor tem a sensação de passar de um estágio obscuro de penas, para alçar outro espaço, mais 

iluminado e, portanto, menos amargo e rancoroso. 

Os três livros, Inferno, Purgatório e Paraíso, terminam com a visão e com a palavra, 

estrelas. O final da narração do Inferno, quando Dante descreve sua saída do inferno e passagem 

para o Purgatório, aprendiz e mestre estavam vendo a montanha na qual o poeta purgaria seus 

pecados terrenos, caminham sob a luz das estrelas. A palavra estrela faz referência ao retorno à 

luz, por isso aparece em tantos momentos do poema, principalmente quando há uma mudança de 

espaços, já que existe uma simbologia na passagem de um estágio para outro, e a luz é 

fundamental na compreensão do Primo Mobile, que aparece somente no terceiro livro. O Primo 

Mobile seria o primeiro movimento de todos e que funcionaria segundo, e exclusivamente, a 

partir da vontade divina, e é apresentado como último céu na narração que Dante faz do paraíso. 
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Se o Purgatório não foi escrito quando Dante vivia em Ravena, provavelmente o 

poeta já estava de certa forma bem estabelecido durante a composição deste livro, e sofria menos 

com o exílio
229

. De nenhuma forma este foi superado, e embora tenha conseguido se estabelecer e 

se recompor socialmente na Emília Romanha, Dante jamais perdoou a cidade de Florença por tê-

lo expulsado. A representação do purgatório como lugar iluminado revela ao leitor um poeta mais 

leve, menos atormentado, que atinge seu ápice na descrição do paraíso, que é repleto de luz e de 

imagens suaves.   

Dante continua sua narração sobre a visão iluminada e bela do Purgatório: 

 
A dulcíssima cor da oriental 

safira, a se espalhar naquele instante, 

desde a linha da esfera matinal, 

 

mostrou-me de novo, irradiante, 

tão depressa emergi da aura maldita, 

que me ensombrara os olhos e o semblante. 

 

A bela estrela que ao amor incita 

fazia rebrilhar ao longe o oriente, 

velando os Peixes, com que ela gravita.
230

 

 

A descrição das primeiras visões que os poetas têm do purgatório é quando está 

amanhecendo: o céu estaria pontilhado de estrelas e a luz, aos poucos, tonava o céu em um azul 

mais claro, o que o poeta comparou com a clara e doce cor oriental da safira. Dante reforça o 

quão maldito foi o tempo em que esteve no inferno e que neste momento pode usufruir não 

apenas da luz, mas também de belas visões. No verso 19, o poeta faz referência à bela estrela que 
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 “Pouco tempo depois de terem passado cem anos sobre o seu nascimento, o Purgatório beneficia de uma 

oportunidade extraordinária: o gênio poético de Dante Alighieri, nascido em Florença em 1265, confere-lhe 

definitivamente um lugar de eleição na memória dos homens. Entre o seu exílio em Florença em 1302 e a sua morte 

em Ravena em 1321, Dante compôs a Divina Comédia cujos dois primeiros cantos, ou seja, o Inferno e o Purgatório 

já estavam terminados em 1319, como prova uma carta do erudito bolonhês Giovanni del Virgilio.” LE GOFF, 

Jacques. O nascimento do purgatório. Lisboa: Editorial Estampa, 1981, p. 395.  
230

 Dolce color d'orïental zaffiro, / che s'accoglieva nel sereno aspetto/ del mezzo, puro infino al primo giro, / a li 

occhi miei ricominciò diletto, / tosto ch'io usci' fuor de l'aura morta/ che m'avea contristati li occhi e 'l petto. / Lo bel 

pianeto che d'amar conforta/ faceva tutto rider l'orïente, / velando i Pesci ch'erano in sua scorta. PUR., I, v.13-21. 
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ao amor incita, ou seja, Vênus, que na mitologia latina era a deusa do amor, e que segundo a 

astronomia surgia no Oriente e era acompanhada da constelação de Peixes, também mencionada 

no poema.   

Nos versos seguintes (PUR., I, v.21-33) o poeta cita a constelação do Cruzeiro do 

Sul, que teria sido vista apenas pelos ancestrais que viveram no Jardim do Éden. Como Dante 

havia imaginado seu paraíso terrestre na saída do purgatório (como narra no final do livro), antes 

de adentrar à montanha, seria possível avistar a localização do paraíso terrestre, que ficava no 

cume da montanha. Se já era possível avistá-lo, também seria possível vislumbrar a constelação 

que se localizava naquele hemisfério.  O poeta ainda continua sua explanação astronômica. O 

viúvo setentrião é a forma como nomeia o polo norte, que jamais poderia vislumbrar as estrelas. 

Ainda se refere ao Carro, como a constelação da Ursa Maior, que daquele ponto onde estavam 

não podiam vê-la. Neste momento da narração, o poeta tem a visão de um velho, que guardava a 

entrada do purgatório. O velho seria a figura de Catão de Útica (95-46 a.C.), e que seria o 

símbolo das convicções morais e religiosas
231

, e na análise de Dante, Catão teria dado a vida pela 

liberdade, uma vez que não aceitava que jogos políticos fossem baseados na corrupção e 

usurpação.  

O guardião os questiona nos versos seguintes sobre o porquê de estarem ali, 

estranhando como teriam conseguido sair das punições do inferno e pergunta aos poetas, se por 

acaso a lei dos céus estariam rotas. Para responder-lhe, Dante utiliza o argumento da bela dama, 

Beatriz, que teria intervindo por ele junto à Virgem e por isso estariam ali, prontos a galgar a 

montanha do purgatório. Virgílio interfere na conversa para justificar e explicar aquele encontro, 

                                                           
231

 “Catão de Útica, que, para não se submeter a Júlio César, que considerava um usurpador, suicidou-se no ano 46 

antes de Cristo. De símbolo da liberdade civil, Dante o tornou em símbolo das convicções morais e religiosas, razão 

porque se encontra de guarda às imediações do Ante-Purgatório.”. MARTINS, Cristiano. Notas e comentários à 

Divina Comédia. In: ALIGHIERI, Dante. Divina Comédia. 2.ed. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. USP, 

1979, v.2, p. 12. 
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uma vez que era impossível sair do inferno quando já se era uma alma condenada. O poeta latino 

é enfático ao pedir que Catão o acolha no purgatório para que possa ver as almas que já tem a 

possibilidade de alcançar o bem. Dante foi o escritor que conseguiu expressar de melhor forma a 

relação existente entre o sistema da Criação no mundo terreno e no além, já que conseguiu 

traduzir em imagens alegóricas todo o mundo dos mortos. É do próprio inferno que emerge, no 

mesmo nível do mundo terreno, apontando para o céu, a montanha do Purgatório. Aparece 

coroada pela imagem do paraíso terrestre, que durante muito tempo situava-se em um lugar 

perdido no mundo, que em Dante é descrito a partir de um discurso ideológico, que inclui os 

ideais de purificação e glorificação
232

: 

Virgílio narra esta parte do início do purgatório (PUR., I, v.61-72) e afirma veemente 

que ele foi salvar Dante na selva escura, a mando e sob proteção da rainha do céu. Ao mencionar 

que haviam visto as almas condenadas do inferno, e como esta visão terrificante fazia parte 

daquela jornada, em que Dante era o peregrino, Virgílio ainda continua, com a ideia de 

transformação a partir daquele momento. Ele ainda diz à Catão, que não pretende delongar na 

explicação, pois estão com pressa, e como a partir de então o bem começaria a aparecer se 

contrapondo as visões infernais.  

 

2.5. Beatriz: musa inspiradora e rainha no céu 

 

Beatriz é a musa inspiradora da obra de Dante como um todo, e na Commedia tem 

dupla função: é guia e rainha do céu. Em Vita Nuova temos indicações de sua biografia, já que 

neste texto Dante misturou versos e prosas para cantar seu amor por uma mulher, o qual jamais 
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 LE GOFF, Jacques. O nascimento do purgatório. Lisboa: Editorial Estampa, 1981, p. 396. 
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foi concretizado. Provavelmente escreveu o texto em 1292, e figura como uma obra de sua 

juventude, na qual inferimos a informação de que conheceu Beatriz com nove anos de idade. A 

motivação para a produção da Vita Nuova surge depois da morte de Beatriz, que é mencionada no 

Inferno e aparece para o poeta somente no final do Purgatório, quando Virgílio não pode mais 

seguir viagem como seu principal guia, no paraíso terrestre. Aparece como a obra mais bem 

acabada e representativa desta modificação da poesia lírica; consiste na verdade em uma poesia 

cantada em linguagem vulgar, e não mais em latim, onde o poeta canta este amor idealizado do 

trovador, o amor por uma mulher inacessível, socialmente superior, idealizada, Beatriz. O próprio 

conhecimento intelectual adquirido pelo autor possibilita uma visão em relação ao amor de forma 

diferenciada, onde além de demonstrar todo o conhecimento acadêmico, apresenta elementos 

aristocráticos e populares. 

Encontramos logo após à introdução da obra, sua justificativa e motivação para a 

produção do texto que se inicia. Narra em seu discurso, como o amor se apoderou de sua alma e, 

portanto, era impossível não escrever sobre ele nem sobre sua amada. Se conheceram na tenra 

infância e o amor que Dante sentia por Beatriz não pode ser concretizado, no entanto ela aparece 

como personagem principal em Vita Nuova, e um dos guias na Commedia233. 

                                                           
233

 Nove vezes já, depois do meu nascimento, tornara o céu da luz quase a um mesmo ponto, quanto a sua própria 

giração, quando aos meus olhos apareceu primeiro a gloriosa senhora da minha mente, a qual foi chamada por 

muitos de Beatriz, que não sabiam senão assim chamar-lhe. Ela nesta vida já estivera tanto que, no seu tempo, o céu 

estrelado mover-se para a parte do oriente das onze partes uma de um grau, de maneira que quase no princípio do seu 

nono ano me apareceu, e eu a vi quase no fim do meu nono. Apareceu vestida de nobilíssima cor, humilde e honesta, 

sanguínea, cingida e ornada a guisa que a sua juveníssima idade convinha. (...) Doravante digo que o Amor se 

apoderou de minha alma, a qual foi por ele tão depressa desposada, e começou a tomar sobre mim tanta segurança e 

tanta senhoria, pela virtude que lhe dava a minha imaginação, que me convinha satisfazer completamente todos os 

meus prazeres. Ele mandava-me muitas vezes que procurasse ver esse ano juveníssimo, de modo que eu na minha 

meninice muitas vezes a andei procurando, e a vi com tão nobres e louváveis aparências que, certo, dela se podia 

dizes a palavra do poeta Homero: “Não parecia filha de um homem mortal, mas de Deus”. E, se bem que a sua 

imagem, que continuamente estava comigo, fosse audácia de Amor a se apoderar de mim, todavia era de tão nobre 

virtude que nenhuma vez tolerou que o Amor me regesse sem o fiel conselho da razão nas coisas em que tal conselho 

fosse útil ouvir. VN, II, p. 04. 

Nove fiate già apresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, quanto a la 

sua propria girazione, quando a li miei occhi aparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata 
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Na descrição de Dante sobre o primeiro encontro que teve com Beatriz, aos nove anos 

de idade, já percebemos como ele faz uma referência à concepção cosmogônica de Ptolomeu, 

pois ao falar do “céu da luz” ele está implicitamente falando do quarto céu, e os movimentos 

atribuídos aos sol seriam dois: seu próprio movimento e aquele proveniente do Primo Mobile. 

Propõe que o momento do encontro foi aquele em que os astros e a hierarquia angélica lhe 

favoreciam, assim deixa explícito o amor que lhe arrebatou, e como fez de tudo para encontrar 

sua amada.  

Dante nunca concretizou este amor por Beatriz que, ainda segundo o poeta, usando 

palavras de Homero, mais parecia filha de um Deus, e foi em seus textos que ela alcançou 

tamanha importância. Se, por um lado, exaltar este amor não realizado fosse algo estranho em sua 

produção literária, por outro, esta personagem, principalmente em sua atuação na Commedia, é 

considerada uma de suas melhores invenções234.  

Teria sido ela a responsável pela viagem imaginária de Dante no mundo dos mortos, 

já que foi por sua intervenção, e da Virgem Maria, que Dante alcançaria sua salvação espiritual a 

partir desta peregrinação. A ideia de peregrinação
235

 como salvação (indulgência de pecados) é 

recorrente durante a Idade Média, e inclui peregrinações constantes da população cristã para 

Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela. Outros lugares sagrados também cumpriam a função 

                                                                                                                                                                                            
da molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo 

cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente de le dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo 

anno nono aparve a me, ed io la vidi quasi da la fine del mio nono. Aparve vestita di nobilíssimo colore, umile e 

onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si convenia. (...) D'allora innanzi dico 

che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta 

sicurtade e tanta signoria per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri 

compiutamente. Elli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima; onde io ne 

la mia puerizia molte volte l'andai cercando, e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea 

dire quella parola del poeta Omero: «Ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di deo». E avvegna che la sua 

imagine, la quale continuatamente meco stava, fosse baldanza d'Amore a segnoreggiare me, tuttavia era di sì 

nobilissima vertù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio de la ragione in quelle 

cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire. VN, II, p. 04. 
234

 BLOOM, Harold. O cânone ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 1994, p. 81. 
235

 O conceito de peregrinação e a ideia de homo viator serão discutidos no terceiro capítulo. 
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de peregrinação, e com Dante não é diferente, e ele é caracterizado como peregrino, tanto em sua 

viagem ao além como em suas viagens durante o período de seu exílio. 

Ainda no Inferno, nos primeiros versos, Beatriz aparece por intermédio da fala 

ilustrada de Virgílio: 

 
Sou Beatriz, que te peço sustentá-lo. 

De onde vim já anseio por voltar. 

Amor me move: só por ele eu falo. 
236

 

 

A imagem de dama virtuosa na voz virgiliana vai ao encontro da ideia de beatitude, 

bem como da percepção angélica quando Dante idealiza sua Beatriz. Enviada pela Virgem Maria 

e por Santa Lúcia para salvar o poeta de sua condição terrena, de homem político, perturbado 

com as angústias e conflitos daquele século, Beatriz assume o papel de anjo redentor que iria 

salvá-lo.  

Em Vita Nuova, esta ideia de beatitude, bem como a representação da roupa que ela 

usava, da incidência da luz, já inferem que antes mesmo da composição da Commedia, Beatriz já 

havia assumido este papel angelical e figurava em seu imaginário numa hierarquia celeste, 

influenciada pela filosofia de Ptolomeu e do Pseudo-Dionísio, o Areopagita237.  

                                                           
236

 I' son Beatrice che ti faccio andare;/ vegno del loco ove tornar disio;/ amor mi mosse, che mi fa parlare. INF., II, 

v.70-72. 
237

 Depois que se passaram tantos dias que se completaram justamente aos nove anos após a aparição acima descrita 

daquela gentilíssima, no último desses dias aconteceu que a admirável mulher me apareceu vestida de cor 

branquíssima, no meio de duas gentis mulheres, as quais eram de mais longa idade, e passando por uma rua, volveu 

os olhos para a parte em que eu estava muito receoso e, com a sua inefável cortesia, que é hoje merecida no grande 

século, saudou-me muito virtuosamente, tanto que me pareceu então ver todos os termos da beatitude VN, III, p. 04. 

“Poi che furono passati tanti die, che apunto erano compiuti li nove anni apresso l'aparimento soprascritto di 

questa gentilissima, ne l'ultimo di questi die avvenne che questa mirabile donna aparve a me vestita di colore 

bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più lunga etade; e passando per una via, volse li occhi 

verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande 

secolo, mi saluto e molto virtuosamente, tanto che me parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine.” VN, III, 

p. 04. Sobre este famoso encontro, ver anexo IV com óleo sobre tela de Henry Holiday, Dante e Beatrice, 1883, 

Galeria de Arte Walker, Liverpool, Inglaterra. 
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Durante sua descrição do inferno, Beatriz aparece novamente no papel de responsável 

pela viagem de Dante: 

Disse: - Beatriz, alma bondosa e pia, 

por que não vais salvar quem te amou tanto, 

quem por ti se elevou da mediania?
238

  

 

A Senhora do Céu teria se apiedado do poeta que se encontrava condenado por seus 

pecados. A figura de Santa Lúcia aparece para suavizar o transe no qual se encontrava Dante, 

Nossa Senhora utilizou da mediação de Santa Lúcia, pois o poeta era devoto da santa. Para alguns 

críticos, a exaltação que Dante faz de Beatriz, tanto na Commedia quanto na Vita Nuova, pois ela 

deixa de ser unicamente um objeto de desejo carnal e torna-se uma imagem angelical, sendo 

fundamental para a salvação, não somente espiritual do poeta, como da própria Igreja. O poeta 

não tinha como objetivo escrever uma obra unicamente ficcional, pelo contrário escreveu o 

poema como se fosse verdade, universal e não temporal, que apresenta para os leitores 

contemporâneos a Dante uma visão apocalíptica, escatológica239. 

Ao chegarem ao purgatório, Virgílio já esclarece a Dante que ao final da montanha 

que devem galgar, encontrarão Beatriz, que será sua guia pelo restante da viagem (PUR., VI, 

v.43-48). Assim, durante toda narração do purgatório, enquanto vão purgando os pecados e 

encontrando alguns personagens cruciais para a compreensão do poema, Virgílio sempre alerta o 

poeta florentino para o encontro que virá. 

Em outros momentos Beatriz aparece na fala de Virgílio, que transcende a cultura 

clássica, e traz imagens alegóricas que se referem à relação com Deus, como as almas 

transfiguradas pela caridade, que são como o espelho em que Deus reflete sua luz: 
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 Disse: — Beatrice, loda di Dio vera,/ ché non soccorri quei che t'amò tanto,/ ch'uscì per te de la volgare schiera? 

INF., II, v.103-105. 
239

 BLOOM, Harold. O cânone ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 1994, p. 81. 
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E quanta gente mais lá se compreende, 

mais pode amar a Deus e ser amada, 

e é como o espelho em que seu brilho esplende. 

 

Se esta questão, porém, tens por velada 

logo verás Beatriz, que, plenamente, 

a fará a teus olhos desvendada.
240

 

 

Um momento em que a fé a e razão são apresentadas na fala do guia Virgílio, 

tomando pra si a responsabilidade de explicar a razão para Dante, enquanto caberia a Beatriz, 

explicar as coisas relativas a fé: 

 
“Explico o que à razão discrimina”, 

tornou-me: “Quanto ao mais, Beatriz, à frente, 

te ensinará, por ser lição divina. 

 

A forma espiritual, que insitamente 

emana da matéria, e é à esma unida, 

possui virtude própria, a qual somente 

 

por sua operação é percebida, 

e só no efeito mostra sua essência, 

como no seu verdor a planta da vida. 

 

Assim, de onde procede a inteligência 

do primo bem não tem o homem noção, 

nem de onde para o amor a essa tendência, 

 

que nele é tal na abelha a inclinação 

de o mel fazer; impulso, é claro, isento 

quer de louvor, quer de condenação.
241

 

   

Beatriz é associada à imagem de um anjo de luz que sucede o guia Virgílio na viagem 

que conduz o poeta aos palácios eternos. Aparece para Dante ao mesmo tempo em que lhe 

                                                           
240

 E quanta gente più là sù s'intende,/ più v'è da bene amare, e più vi s'ama,/ e come specchio l'uno a l'altro rende./ 

E se la mia ragion non ti disfama,/ vedrai Beatrice, ed ella pienamente/ ti torrà questa e ciascun' altra brama.PUR., 

XV, v.73-78. 
241

 Ed elli a me: «Quanto ragion qui vede,/ dir ti poss' io; da indi in là t'aspetta/ pur a Beatrice, ch'è opra di fede./ 

Ogne forma sustanzïal, che setta/ è da matera ed è con lei unita,/ specifica vertute ha in sé colletta,/ la qual sanza 

operar non è sentita,/ né si dimostra mai che per effetto,/ come per verdi fronde in pianta vita./ Però, là onde vegna 

lo 'ntelletto/ de le prime notizie, omo non sape,/ e de' primi apetibili l'affetto,/ che sono in voi sì come studio in ape/ 

di far lo mele; e questa prima voglia/ merto di lode o di biasmo non cape. PUR., XVIII, v.46-60. 
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mostra com o dedo o Sol, a Lua e as estrelas242. Primeiramente diz a ele que não deve lastimar a 

partida do amigo, já que agora deverá chorar por outros motivos. Surge sob um véu que lhe 

ofuscava a expressão, por isso Dante não a reconhece e pergunta àquela dama quem ela era. A 

resposta é obtida e causa vergonha no poeta, que não reconhece sua amada (PUR., XXX, v. 73-

78). 

Após o primeiro encontro, outros momentos sucedem entre Beatriz e Dante que vão 

conduzir todos os próximos cantos, tanto no purgatório quanto na ascensão ao paraíso. Narra o 

encontro com Adão no paraíso terrestre e como visualizam a árvore do bem e do mal, da qual Eva 

teria comido o fruto proibido. Beatriz aparece em uma figura alegórica junto a árvore do fruto 

proibido e, quando responde ao chamado de Dante, é enfática ao dizer que estão quase chegando 

ao paraíso, onde Cristo é cidadão. Neste momento notamos a supressão do paraíso terreal, como 

Jerusalém, pela cidade de Roma. O poeta faz uma alusão direta às suas raízes e à memória de sua 

família, por ter nascido na Península Itálica e considerar Roma como o local ideal de 

peregrinação e de referência ao paraíso celestial. Mais uma vez nos deparamos com esta busca 

incessante de Dante pelo paraíso, que inicialmente era em Florença, foi substituído por Roma e, 

por fim, acabou por encontrar em Ravena. 

 

Mais não tinhamos ido, certamente, 

que três lances da seta em propulsão, 

quando Beatriz desceu do carro, á frente. 

 

Gritaram, juntos, a uma voz, “Adão!”, 

parando ao pé de uma árvore despida 

de folhas e de toda floração. 

(...) 

Aflito, eu disse: “Aonde está Beatriz?” 

“À sombra ali”, tornou-me, “da jacunda 

E verde fronde, bem junto à raiz. 

(...)  

                                                           
242

 DELUMEAU, Jean. O que sobrou do paraíso? Tradução Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003, p.147. 
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“Em breve deixarás esta região, 

por ficares comigo, eternamente, 

na Roma aonde Cristo é cidadão. 

 

A bem do frágil mundo, o carro à frente 

Observa – e o que vais ver anota e grava, 

por que o descrevas lá exatamente.” 

 

Assim falou Beatriz; e eu, que me achava 

ao seu arbítrio prosternado e atento, 

o olhar volvi para onde ela apontava. 
243

 

 

O fato do poeta colocar Beatriz aos pés da árvore do fruto proibido, permite uma série 

de interpretações. Ao mesmo tempo que pode ser entendida como sucessora de Eva e, portanto, 

pecadora, pode também representar beatitude, pois mesmo aos pés da árvore não cedeu a tentação 

do pecado original. Neste penúltimo canto, quando se refere ao carro, é uma alegoria da Igreja, 

enquanto a árvore representava a vontade divina. Temos ainda a figura de uma raposa que é 

expulsa por Beatriz e que representaria a heresia que ronda o carro, a Igreja. Este canto é 

emblemático, pois aparece uma série de imagens alegóricas, que fazem referências ao Império 

Romano (águia que ronda o carro e deixa umas penas caírem sobre ele). Provavelmente seria uma 

alusão à suposta doação de Constantino das terras de Roma ao papa Silvestre, que Dante entendia 

ser a fonte principal do poder temporal ou material da Igreja, prejudicando sua ação espiritual, e 

responsável pela decadência moral da Igreja, temática que perpassa toda sua obra.   

Beatriz se encontra com sete damas que representavam as três virtudes teologais
244

 e 

as quatro virtudes cardeais
245

. 

                                                           
243

 Forse in tre voli tanto spazio prese/ disfrenata saetta, quanto eramo/ rimossi, quando Beatrice scese./  Io senti' 

mormorare a tutti «Adamo»;/ poi cerchiaro una pianta dispogliata/ di foglie e d'altra fronda in ciascun ramo. (…) E 

tutto in dubbio dissi: «Ov' è Beatrice?»./ Ond' ella: «Vedi lei sotto la fronda/ nova sedere in su la sua radice./ Vedi 

la compagnia che la circonda:/ li altri dopo 'l grifon sen vanno suso/ con più dolce canzone e più profonda». (…) 

«Qui sarai tu poco tempo silvano;/ e sarai meco sanza fine cive/ di quella Roma onde Cristo è romano./ Però, in pro 

del mondo che mal vive,/ al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,/ ritornato di là, fa che tu scrive»./ Così Beatrice; 

e io, che tutto ai piedi/ d'i suoi comandamenti era divoto,/ la mente e li occhi ov' ella volle diedi.PUR., XXXII, v.34-

39; 85-90; 100-108. 
244

 Fé, esperança e caridade. 
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“Deus, venerunt gentes” – no hino santo 

as três e as quatro damas, à porfia, 

sua voz alternaram, como em pranto. 

 

E ali Beatriz, que as escutava pia, 

na dor ia o semblante demudando, 

tal como, aos pés da cruz, o de Maria. 
246

 

 

Ao sair do purgatório, Dante se sente puro e pronto à contemplação das estrelas. 

Juntamente com Beatriz, sobe ao paraíso e inicia sua descrição, na qual verbaliza a concepção 

cristã do paraíso com outras influências: 

 
A glória do Criador, que a tudo anima, 

penetra no universo e resplandece 

menos abaixo e muito mais acima. 

 

Ao céu que mais de sua luz se aquece 

eu fui, e coisas vi que mencionar 

não sabe, ou pode, quem de lá regresse: 

 

porque, a ansiada meta de demandar, 

nosso intelecto se aprofunda tanto 

que a memória é incapaz de o acompanhar. 

 

Na verdade, quanto eu do reino santo 

pude na mente conservar, revel, 

matéria me dará ao novo canto.
247

 

 

Por meio de alegorias e imagens, o poeta demonstra todo seu conhecimento dos 

problemas de seu tempo e como o amor teria lhe salvado. Ao narrar sua viagem ao mundo dos 

mortos de forma tão apaixonada, Dante escolheu como guias seu inspirador poético e o grande 
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 Temperança, justiça, fortaleza e prudência.  
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Bëatrice, sospirosa e pia,/ quelle ascoltava sì fatta, che poco/ più a la croce si cambiò Maria. PUR., XXXIII, v.01-

06. 
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 La gloria di colui che tutto move/ per l’universo penetra, e risplende/ in una parte piú e meno altrove./ Nel ciel 

che piú de la sua luce prende/ fu’io, e vidi cose che ridire/ né sa né può chi di lá sú discende;/ perché apressando sé 

al suo disire,/ nostro intelletto si profonda tanto,/ che dietro la memoria non può ire./ Veramente quant’io del regno 

santo/ ne la mia mente potei far tesoro,/ sarà ora materi del mio canto. PAR., I, 1-12. 
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amor de sua vida. Assim, corroboramos nossa hipótese de que tanto o exílio como suas paixões 

pessoais foram fundamentais para a composição da Commedia. 

  

 

2.6. Pseudo-Dionisio, o Areopagita: o cristianismo no Paraíso  

 

Dante Alighieri, ao descrever seu Paraíso, terceiro e último livro da Commedia, usa 

definições como luz e reino santo para designá-lo e também referência à Deus como aquele que 

tudo move, enquanto traz pra si a responsabilidade de portador da memória e, consequentemente, 

do uso da razão (intellectus) para fazer sua descrição. O prólogo do Paraíso (canto I) possibilita 

ao leitor a percepção dos principais conceitos que utilizou na sua concepção medieval 

renascentista de paraíso. Neste canto não há a invocação de musas como estão presentes nos 

livros anteriores, a invocação é ao próprio Apolo, deus da poesia na mitologia grega
248

, pois 

precisava de maior inspiração para aquela tarefa, considerada árdua. Segundo a mitologia, no 

monte Parnaso havia dois cimos distintos, um seria a moradia das musas (Elícona) e o outro de 

Apolo (Cirra)
249

.  

Mas foi a influência da mística cristã grega que desenhou e configurou o paraíso de 

Dante. Assoberbado com os mosaicos bizantinos de Ravena, onde vivia durante a composição do 

seu último livro, Dante enxergou na obra de Areopagita toda a descrição da cosmologia angélica, 

envolvido em uma mística cristã. 
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 Ver anexo V com afresco Parnaso de Rafaello Sanzio, no qual vemos a figura de Apolo rodeado por diversas 

musas, bem como de poetas da Antiguidade como Homero, Virgilio e Dante. 
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 MARTINS, Cristiano. Notas de tradução. In: ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia: integralmente traduzida, 

anotada e comentada por Cristiano Martins. 2ª ed. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. Universidade de São 
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Sob o nome de Dionísio, o Areopagita compôs a obra denominada Corpus 

Areopagiticum (ou Dionysiacum). Se existe certa dificuldade em determinar e especificar o autor 

resta-nos sua obra, composta de quatro tratados, a saber: De Caelesti Hierarchia (A Hierarquia 

Celeste, ou Hieraquia Angélica); De ecclesiastica Hierarchia (A Hierarquia Eclesiástica); De 

Divinis Nominibus (Os Nomes Divinos); De Mystica theologia (A Teologia Mística) e dez 

cartas
250

. O próprio autor, em seu texto, A mística teológica, se apresenta com o nome de 

Dionísio e como se tivesse vivido na época apostólica. Afirma categoricamente que teria 

testemunhado o duplo eclipse que haveria acontecido durante a crucificação de Jesus Cristo, 

assistido a morte da Virgem Maria e que convivia familiarmente com os apóstolos e era discípulo 

de São Paulo. Todas estas informações, extraídas de seu texto
251

, acabaram induzindo seus 

leitores a identificá-lo com o Dionísio que teria sido membro do colégio de magistrados que se 

reuniam no Areópago em Atenas. Ainda nesta perspectiva, ele teria sido um dos poucos 

atenienses que São Paulo haveria convertido com seu discurso na cidade grega
252

.   

Se durante a Idade Média o autor era exaltado como discípulo de São Paulo, 

Lourenço Valla e Erasmo, no período do Renascimento, já perceberam a influência de Proclo e, 

portanto, a impossibilidade de ele ter vivido na época dos apóstolos de Jesus. No entanto, é 

consensual entre os pesquisadores que ele foi um cristão de origem síria que viveu em Atenas 

frequentando os cursos de Proclo e Damásio. Nomeava–se como o ateniense Dionisio Areopagita 

e qualificava a si mesmo como bispo de Atenas
253

. 
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 BEZERRA, Cicero Cunha. Dionísio Pseudo-Areopagita: mística e neoplatonismo. São Paulo: Paulus, 2009, p. 10. 
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A tradição historiográfica sempre associou o Corpus Dionysiacum com o 

neoplatonismo cristão na perspectiva de uma linha teológica focada na transcendência e na 

diversidade do ser divino em relação à multiplicidade mundana. A peculiaridade de suas obras 

está na utilização do par teologia afirmativa e teologia negativa como duas modalidades de 

aproximação. A novidade está justamente na teologia dos nomes divinos que é ampliada segundo 

a perspectiva do apofatismo, sem negar o mundo criado, mas elevando o apofatismo à função de 

um instrumento para um traçado que vai do sensível ao inteligível
254

. 

A trajetória analítica de Dionísio, explícito em Nomes divinos, começa com a tríade 

neoplatônica: Ser, Vida e Sabedoria; depois com os nomes de Deus que aparecem na Bíblia: 

Poder, Justiça, Salvação e Redenção. Estes nomes aparecem na seguinte ordem: Desigualdade e 

Igualdade, Grandeza e Pequenez, Identidade e Alteridade, Similitude e Dissimilitude, 

Imobilidade e Mobilidade. São pares antagônicos derivados da obra platônica e neoplatônica que 

se inserem num discurso filosófico bem amplo de teologia negativa e na teoria do Uno como não 

ser. Deus é desigual porque é sua própria condição de se manter diferente das outras espécies. 

Mas também podemos afirmar que é igual, pois é a razão pela qual existem outros seres. Seus 

escritos apresentam uma fusão do neoplatonismo com o cristianismo, uma síntese teológico-

mística que marca o início da mística cristã e, que há uma clara distinção entre teologia positiva 

(catafática = afirmação) e teologia negativa (apofática = negação), ou seja, afirmar por meio da 

negação e negar pela afirmação
255

.  
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O apofatismo
256

 radical defende a ideia da causalidade da criação na qual grandeza e 

pequenez foram criadas por Deus, imensurável em si, mas uma medida de tudo que está fora dele. 

Identidade e Alteridade são esclarecidas por meio do conceito de Uno, que como único não pode 

ter uma identidade nem sua nem de outro, pois deveria admitir uma pluralidade inadmissível por 

ser Uno. Enquanto a alteridade deriva do ser em si mesmo e em outros
257

. 

Na Hierarquia Angélica (ou Celeste) há uma menção sobre o formato de roda ou 

círculo que formariam o céu: “Observarás que não somente representa rodas inflamadas, como 

também animais em chamas e homens em certo modo incandescentes.”
258

. Não apenas em 

formato circular, era composto de luzes, expressa no texto de Areopagita nas palavras chamas, 

inflamadas e incandescentes. 

A primeira vez que há uma menção à obra de Dionísio foi à época de Justiniano (532 

ou 533), quando o imperador convocou uma conferência de bispos, cinco calcedonianos e cinco 

severianos
259

 para encontrar uma solução à controvérsia sobre a dupla natureza de Cristo, humana 

e divina
260

. Por esta razão que a maioria dos filósofos e teólogos que se debruçam sobre a obra do 

Areopagita, acreditam que na verdade ele teria vivido em outro período, entre o século V e VI, e 

não no tempo apostólico
261

. Foi citado pelo bispo Hipácio de Éfeso, que representava os 
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 Aquilo que é caracterizado como indizível, inexplicável, inalcançável.  
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calcedonenses, neste encontro em Constantinopla em 532. Hipácio pôs em dúvida a autenticidade 

do texto enquanto os monofisitas severianos tentavam provar a ortodoxia de sua doutrina
262

.  

Na conferência os severianos citaram a obra de Dionisio, enquanto os calcedonianos 

não reconheceram sua autenticidade e veracidade. Depois deste episódio o Corpus Dionysiacum 

começou a circular e a questão de sua autenticidade perdeu importância. Os textos que compõem 

o corpus foram traduzidos e copiados no período do concílio ou talvez um pouco antes. No 

entanto, se estes foram importantes na Igreja Oriental, sua repercussão no Ocidente foi 

incomparável, já que as traduções e comentários que surgiram vão de Gregório Magno a Marsilio 

Ficino
263

. Foi citado por Gregorio Magno e Massimo, o confessor. No  sínodo de Latrão de 649, 

o Papa Martinho I (649-655) pediu que fosse realizada a leitura do Corpus Dionysiacum e o Papa 

Agatão (678-681) o relembrou em uma carta enviada ao Concílio de Constantinopla de 680/681. 

O Papa Adriano I (772-795) o utilizou no Concílio de Niceia de 787 para esclarecer as obrigações 

referentes aos bispos. É recorrente o fato de os papas se referirem à obra de Dionísio sempre que 

percebiam a necessidade de esclarecer alguma dúvida em relação às obrigações dos bispos e suas 

funções eclesiásticas. 

O Papa Paulo I (757-767) doou algumas obras a Pepino, o Breve em 758 e entre elas 

estava o Corpus Dionysiacum. No ano de 827 o imperador bizantino Miguel, o Balbo ofereceu 

um manuscrito de Dionísio a Ludovico, o Pio (781-814). Este manuscrito foi traduzido para o 

latim entre 832 e 835 pelo abade Ilduino da Abadia de São Dionísio. A tradução não ficou muito 

clara, mas foi este abade que identificou Dionísio como uma única pessoa: o que foi convertido 
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por São Paulo, o mártir que fundou a abadia e o autor do Corpus Dionysiacum. A tradição de 

tradução, leituras e comentários de Dionísio é extensa, já que seu corpus foi lido e comentado por 

diversos autores em épocas diferentes. Outra tradução da obra foi feita por Scoto Erígena em 862 

a pedido de Carlos, o Calvo (823-877), rei da Francia occidentalis. Esta versão foi o principal 

meio de difusão do pensamento dionisiano que acabou influenciando o tradutor no sentido da 

filosofia neoplatônica tão importante para o renascimento do século XI. Dante também foi 

influenciado por esta escola filosófica de pensamento, que atingiu outros filósofos escolásticos e 

mestres de São Vitor e Chartres
264

.  

No momento de divulgação de ideias e de manuscritos, estas traduções circulavam 

entre as escolas das catedrais e seu pensamento era debatido e discutido entre mestres e alunos. 

Os debates muitas vezes não se restringiam ao ambiente escolástico como também faziam parte 

do cotidiano de bispos e papas que se preocupavam com a organização e funcionamento das 

estruturas eclesiásticas. Foi nessa época que os mestres do curso de Teologia escreveram muitos 

comentários a esse Corpus Donysiacum para suas aulas. 

Houve outra tradição manuscrita do Corpus Dionysiacum com a intervenção de 

Anastasio, o bibliotecário, que no século IX dividiu e organizou toda tradição manuscrita 

anterior, e posteriormente mereceu uma glosa na tradução do Sarraceno (século XII) e do Roberto 

Grosseteste, de Oxford
265

 (1175-1253). Hugo de São Vítor (1096-1141) escreveu um comentário 

sobre A hierarquia celeste antes de 1140; Giovanni Sarraceno, sob influência de John de 
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Salisbury, antes de 1167 havia feito uma nova tradução de todo o Corpus Dionysiacum e um 

comentário  A hierarquia celeste. Tomás Gallo (†1246) estudou profundamente a obra do 

Areopagita, já que iniciou sua carreira eclesiástica em São Vítor e participou da fundação da 

Abadia de San Andrea a Vercelli (1219) da qual foi abade entre os anos de 1225 e 1242. 

Concluiu em 1238 um texto conhecido como Compendiosa Extratio que não era nem uma 

tradução, nem um comentário, mas um compêndio do Corpus Dionysiacum feito com a intenção 

de simplificar sua leitura e compreensão. Escreveu posteriormente um comentário sobre todo o 

Corpus Dionysiacum entre 1241 e 1244. Todos estes intelectuais que copiaram ou traduziram os 

textos do Areopagita, muitas vezes escreveram comentários sobre os mesmos e tiveram suas 

vidas acadêmicas profundamente influenciadas pelo suposto bispo de Atenas
266

. 

A descrição da geografia do Paraíso feita por Dante foi realizada com inspiração no 

texto A hierarquia angélica do Areopagita Foi com esse autor que aprendeu a distribuição das 

instâncias celestes. Os sete céus planetários, depois o céu das estrelas fixas e o empíreo eram 

habitados por nove coros angélicos que eram os mediadores da força divina. “A sagrada imagem 

das seis alas significa o impulso maravilhoso com que se elevam constantemente até Deus, as 

primeiras, as médias e as hierarquias inferiores.”
267

. 

Os escritos do Pseudo-Dionísio, Areopagita, sobre a hierarquia angélica foram 

baseadas na visão de Paulo de Tarso, na viagem que este faz ao céu e ao inferno, descrita em um 

evangelho apócrifo, conhecido como Apocalipse de Paulo. Dante desconhecia o fato de que o 

texto era do Pseudo Areopagita e acreditava que o texto era do período da vida de Jesus Cristo. O 

Pseudo-Dionísio cristianizou toda a cosmografia pagã de Ptolomeu e aparece no canto X do 
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Paraíso, nomeado como círio (PAR., X, v.115-117), e no canto XXVIII Beatriz retoma a 

hierarquia dos espíritos celestes e dos diferentes céus (PAR., XXVIII, v.97-132). O esquema do 

Paraíso de Dante é uma reapropriação da astronomia cristianizada de Ptolomeu (90-168 d.C.), 

que em seu Almagesto descreveu o céu em formato circular, e da hierarquia dos anjos e dos 

eleitos.  

No texto do Areopagita, há menção constante sobre a luz que permeia os anjos e 

também a imagem do fogo, que no texto dantesco aparece como lanterna acesa. A imagem da 

lanterna tem dupla interpretação, em função da tradução pode ser entendida como lanterna, e daí 

as imagens dionisíacas de luz e fogo, e pode ser uma referência ao próprio Areopagita, já que no 

original aparece a palavra cero. 

Em A hieraquia angélica o autor trata do fogo e da luz como pertencentes ao paraíso: 

 

As hierarquias inferiores participam do fogo, da sabedoria e do conhecimento de Deus, e 

mesmo assim estão dispostos a acolher os demais. [...] 

Evoca a etimologia da palavra "serafim" descrevendo-os como incandescentes, lhes 

atribui propriedades do fogo.
268

 

 

O termo intelecto também foi utilizado por Dionísio para definir Deus, definindo-o 

como Verbo e Essência. Na obra citada, percebemos como estes termos tem origem nas Sagradas 

Escrituras, e Dante se apropriou deles para definir Deus e a si mesmo. A questão do sentido 

alegórico e literal do poema dantesco constitui-se em característica das Sagradas Escrituras, que é 

retomada no discurso dionisíaco. A literatura teológica cristã influenciou-o nas descrições do 

mundo dos mortos. 

Dante se refere ao Areopagita não apenas como círio, mas também como uma luz que 

em vida percebeu a natureza angélica e a própria organização do ministério de Deus, fazendo 
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referência a A hierarquia eclesiástica (século V-VI) na qual propõe as instâncias de atuação na 

estrutura da Igreja. Dante apresenta no Canto X do Paraíso, tanto Alberto Magno como Tomás 

de Aquino, que é o próprio narrador deste episódio. Percebemos como o poeta escolhe os 

principais teólogos e filósofos da Igreja para figurarem no paraíso perto de Deus e dos anjos. A 

metáfora da luz é sempre retomada, aparece neste canto como raio de la grazia
269

 e como luce
270

, 

que neste momento é definida como quinta e a mais bela. 

 
Um anho fui da grei santa e animosa 

que Domingos conduz a seu destino, 

por se nutrir no bem, se for cuidosa  

 

Este, à minha direita, fidedigno 

mestre me foi e quase irmão, Alberto, 

lá de Colônia, e eu sou Tomás de Aquino.
271

  

 

É neste canto, juntamente com as personagens supracitadas que aparece Pedro 

Lombardo (1100-1190), que ensinou teologia e foi amigo de Hugo de São Vítor (1096-1140):  

 
Vem depois Pedro, que rememorou 

aquela viúva humílima, indigente, 

que à Igreja as duas moedas ofertou.
272

 

 

Pedro Lombardo estudou em Paris, onde ensinou teologia, comentou salmos e 

compôs as célebres Sententiae. Foi bispo de Paris e sua obra mais famosa tornou-se guia e tratado 

universitário, o que acabou gerando uma série de comentários posteriores famosos, 

principalmente o de São Boaventura e de São Tomás de Aquino. No texto de Dante há uma 
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referência à pobre viúva que doou apenas duas moedas à obra de Jesus e uma comparação com 

Pedro Lombardo, que no prólogo de seu texto oferece seu pouco saber à Igreja.   

Pedro Olivi (1248-1298) foi o autor de um comentário à A hierarquia celeste e foi 

professor no mosteiro franciscano em Santa Croce (Florença) entre 1287 e 1289 e é provável que 

Dante tenha sido seu aluno. No entanto, alguns especialistas afirmam que Dante teve contato com 

a obra de Dionísio no período do exílio na zona lombardo-veneta e não em suas aulas na Santa 

Croce. Como Dionísio era um autor amplamente conhecido e estudado seria impossível Dante 

não conhecê-lo seja por meio de sua obra ou indiretamente, pelos comentários de outros 

autores
273

. 

A rosa celeste é uma clara referência que Dante faz a Tomás de Aquino, já que para o 

santo existe apenas um único lugar espiritual
274

. 

 
Perto fulgura, qual lanterna acesa, 

o que entre os vivos, explicou melhor 

dos Anjos a criação e a natureza.
275

 

 

Consideramos a possibilidade de refletir acerca dos elementos neoplatônicos 

existentes na obra de Dionísio em um período em que as verdades cristãs exigiam uma explicação 

teórica da filosofia. Portanto, faz-se necessário entender como a geração da multiplicidade se 

dava a partir da unidade (mística dionisiana). Sob a influência de Plotino e Proclo, vemos a 

tradição neoplatônica se adequar aos conceitos cristãos de graça, trindade e encarnação
276

.    
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Assim, é possível fazer uma distinção e conceituação das duas formas teológicas 

propostas por Dionísio e retomadas por Dante. A teologia negativa propõe que a compreensão de 

Deus significa compreender o incompreensível. Segundo Dionísio o homem está totalmente 

envolvido nesta atmosfera da necessidade de pensar o impensável, compreender o 

incompreensível e, como Dante, dizer o indizível. É a teologia afirmativa que impede e 

prevalência da teologia negativa. A própria negação se resolveria com uma ilusão do problema 

real e o problema da afirmação coloca uma urgência em sua resolução que apenas é resolvida 

com a ajuda da negação. 

Tanto a revelação quanto a filosofia são unânimes na afirmação da distância entre 

Deus e a linguagem humana, o que acaba vinculando o discurso sobre Deus, impedindo-o de ser 

objeto de discussão. Para Dante não existe esta inacessibilidade do objeto: Deus é descrito e 

usado como objeto da mesma forma e com a mesma força que o Diabo e as figuras da mitologia 

greco-romana. Para Dionísio para se pensar coisas divinas é necessário se pensar como Deus, ou 

seja, “pensar divinamente as coisas divinas”. 

Desta forma, é preciso tomar distância, retirar Deus do pensamento e refletir sobre a 

própria distância. O impensável advém da distância, resultando em um modo pertinente de pensar 

as coisas divinas conforme Deus. Pensar o impensável como impensável possibilita perceber a 

não-existência como existência: la Intelligenza inintelligibile e la Parola inesprimibile. 

Não se pode partir da negação, pois não há a mesma possibilidade de negar, portanto 

devemos partir da afirmação. Afirmação da distância no seu impensável, esperando que Deus 

decida revelar-se. Esta auto revelação divina aparece nas Sagradas Escrituras e os livros sagrados 
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de inspiração divina. Dionísio é enfático quando afirma que para estudar Deus é necessária a 

estimulação da inteligência que vem da revelação positiva
277

. 

A utilização do prefixo superlativo super pressupõe uma leitura e conhecimento da 

obra de Dionísio, como aparece no Paraíso: 

 
Salve, ó Deus sacrossanto das armadas, 

que  lanças do alto a claridade tua 

por sobre as almas, nas regiões sagradas!”
278

 

 

O superillustrans (super iluminado) acaba sendo revisitado por meio de outras 

palavras na descrição da visão de Deus, no Primo Mobile, no Empíreo do Paraíso, que aparece 

como luce intelletual: 

 
E assim, tal como a vi, e a vou deixando 

a lira mais que a minha poderosa, 

meu terno e longo tema rematando, 

 

com jeito inda de guia cuidadosa, 

“Partimos”, começou, “da esfera mor, 

e ascendemos ao céu que é luz radiosa; 

 

que é luz intelectual, plena de amor, 

amor do bem, repleto de alegria, 

alegria que a tudo é superior.
279

 

 

Os preceitos cristãos estão presentes neste discurso, pois a Igreja pregava a 

possibilidade de remissão dos pecados e a esperança em uma felicidade e alegria eterna ao lado 
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de Deus. Seria importante uma boa conduta durante a vida ou mesmo um arrependimento de seus 

pecados antes da morte para que pudessem alcançar a felicidade prometida eternamente. 

O empíreo, palavra de origem grega que designava fogo e luz, era utilizado pela 

antiga mitologia como a morada dos deuses. A cosmografia cristã transformou-o em morada 

imóvel de Deus, dos anjos e dos eleitos. Dante nos mostra este esquema ao descrever seu 

paraíso
280

. 

Para Dionísio a revelação é concedida da divindade por uma justa medida, e esta não 

é igual para todos e, portanto, há um equilíbrio divino. Este faz parte de uma ordem harmônica 

inserida na proporção entre revelação e a pessoa que a recebe. Como o próprio esclarece em A 

hierarquia celeste e A hierarquia eclesiástica cada um pertence a um nível de dignidade que 

corresponde à revelação que lhe é concedida, em função de sua elevação hierárquica.  

O início do teológico coincide com a auto revelação da transcendência, utilizada por 

Dionísio em uma série de nomes exposta no texto Nomes divinos: Monade, Unidade e Trindade. 

Passa pelos nomes inteligíveis de Deus: Bem, Luz, Beleza, Amor. Seguido pela tríade: Ser, Vida 

e Sabedoria. Ainda há a menção de vários nomes derivados da Bíblia que apresentam uma 

derivação platônica e neoplatônica. Afirma ainda que só é possível celebrar Deus com nomes 

simbólicos e os mais característicos e comuns, não somente nas Escrituras Sagradas como 

também na literatura e nas artes, são: fogo, luz, água, fragrância, vento, nuvem, rocha e pedra, já 

que as belezas visíveis também são invisíveis. “le luce materiali immagine di un’immateriale 

elargizione di luce”
281

. 
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De clara influência dionisíaca é o termo prima lux, que em Dante aparece como 

“prima luce”: 

 

Deus mesmo é realmente a fonte de luz para todos os que são iluminados, pois Ele é a 

verdadeira Luz. Ele é causa de ser e da visão. Mas está determinado que, a imitação de 

Deus, a luz passe do ser superior ao inferior. Por isso os outros seres angélicos seguem a 

primeira hierarquia de seres-inteligentes no Céu. Depois de Deus, esta é a fonte de todo 

o conhecimento divino e de sua imitação.
282

 

  

Um termo que se refere obviamente a Deus, como primeira e grande luz, capaz de 

irradiar sobre todos os seres vivos. Da mesma forma que há uma proporcionalidade entre pecados 

e penas nas descrições dos círculos infernais, percebemos como os seres mais puros e dignos 

ficam mais próximos de Deus, como os Santos, Apóstolos e Padres da Igreja.  

 

 
Assim, diversamente a luz divina 

na natureza angélica irradia, 

quantas as partes são que ela ilumina. 

 

E pois que ao ato que concebe ou cria 

se segue o afeto, a força desse amor 

em cada qual de um modo se anuncia. 

 

Já podes apreciar do alto Valor 

a imensidade e a graça, nos radiantes 

cristais em que fracciona o seu fulgor, 

 

mantendo-se uno, em si, tal como dantes.”
 283

 

 

 

Para Dionísio, juntamente com toda a indicação positiva na revelação existe aquela 

negativa e todos os nomes atribuídos a Deus devem ser negados, porque Deus é inominável. Este 
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traço divino já aparece nas Sagradas Escrituras e para o pensamento dionísiaco é fundamental 

que haja esta concordância
284

. No poema de Dante a palavra Deus aparece acompanhada de 

termos que são derivados da luz. 

A teologia negativa ocupa um grande espaço na obra de Dionísio, mas ela já aparece 

em outros padres da Igreja que insistiam na inacessibilidade de Deus à mente e à linguagem 

humana. A originalidade de Dionísio está na peculiaridade da linguagem utilizada por ele e nas 

implicações derivadas da impossibilidade da negação ser definitiva. A proposta de Dionísio 

volta-se então para uma terceira via, diferente da afirmação e da negação: é a via do 

reconhecimento da absoluta procedência de Deus, na qual Deus não é pensado e sim recebido. 

Não é o homem que concebe a ideia de Deus, mas é Deus que o concebe. Assim, a divindade não 

é treva nem luz, nem mentira nem verdade, e por isso não é possível negá-lo ou afirmá-lo. 

As orações são para Dionísio um ato de amor que reconhece a distância entre criador 

e criatura e é uma forma de consagrá-la, atualizá-la. A melhor via de orações são aquelas que 

fazem parte da liturgia com seus hinos e cantos de louvor. O inominável deve ser celebrado com 

estes hinos. 

Há um movimento do imóvel, não espacial, mas intelectual, um movimento peculiar 

da bondade – beleza – amor, que caracteriza sua multiplicidade finita. A criação e sua 

providência são características da mobilidade de Deus, da sua diversidade enquanto origem dos 

movimentos que não afetam a imutabilidade da sua essência
285

. 
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A ideia de Uno como unidade pertence á Deus, contudo, tanto a tradição filosófica 

quanto as Sagradas Escrituras afirmam que um só é Deus, um só é o Senhor (Jesus Cristo), como 

também é Uno o Espírito Santo. A própria trindade é entendida como Uno. 

A temática de identidade e diferença nos permite compreender alguns pontos da 

teologia dionisina. A complementaridade junto com a precariedade seja da afirmação, seja da 

negação para alcançar uma supercolocação que reassume em si uma dupla função, de teofania e 

de redução, de catafática e de apofática. É por intermédio dos pares opostos que é possível 

alcançar transcendência divina
286

. 

Assim, Dante faz um movimento pendular entre o paganismo e o cristianismo, e em 

seu texto deixa transparecer elementos das culturas clássica antiga e cristã medieval. 
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Capítulo 3 – O PARAÍSO DE DANTE EM RAVENA 

 

Neste capítulo demonstraremos como Dante encontrou seu paraíso ao se estabelecer 

em Ravena. Último refúgio do poeta, Ravena é uma cidade da Itália
287

, às margens do mar 

Adriático que mantém vivos até hoje traços da cultura bizantina. A busca pelo paraíso era algo 

que inquietava os homens medievais. É um dos primeiros mitos da humanidade, uma vez que 

existia a ideia de uma condição perfeita perdida, que um dia poderia ser retomada, o paraíso. Para 

Dante, Florença era seu paraíso, no entanto, depois de tantas discórdias e disputas políticas 

tornou-se seu inferno. Assim, em seu exílio, o poeta se colocou em uma posição de procura do 

paraíso perdido em outro lugar.  

 

3.1. A concepção dantesca de paraíso 
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Para os homens medievais, existia uma ideia em seu imaginário da possibilidade de 

reencontrar o paraíso perdido. Dante acabou traçando esta busca ao escrever sua Commedia. O 

local definido como paraíso oscilava entre o Jardim do Éden, que trazia imagens rurais e agrárias, 

e outra imagem urbana, que era definida como a Jerusalém celeste, refletindo a civilização greco-

romana. Desta forma, não apenas oscilava entre dois ideais diversos, como também entre duas 

concepções diferentes de tempo. Havia uma perspectiva cíclica do tempo, herdada da tradição 

grega, que acreditava em uma Idade de Ouro que poderia ser retomada e ao mesmo tempo uma 

concepção linear, advinda da tradição judaico-cristã na qual o paraíso do fim não poderia ser o 

Jardim do Éden do início
288

, mas a Parusia, o retorno de Jesus Cristo para presidir o Juízo Final. 

O mito da Idade de Ouro aparece textualmente em Hesíodo (c.750-650 a.C.), em Os 

trabalhos e os dias, quando narra o mito das cinco idades. A primeira teria sido a Idade de Ouro, 

seguida da Idade da Prata, Idade do Bronze, Idade dos Heróis e Idade do Ferro. Esta percepção de 

que o passado é sempre glorioso, melhor do que o presente, é sempre retomada pelas sociedades 

e durante o período medieval fazia menção ao grandioso império romano que havia precedido 

aquela sociedade fragmentada política e culturalmente. Na descrição de Hesíodo sobre a Idade do 

Ouro, percebemos que desde a Antiguidade este já era um mito cantado pelos poetas e que 

povoavam o imaginário daqueles homens. A tradição cultural medieval ressignificou a maioria 

dos mitos da Antiguidade sob uma ótica cristã, no entanto, notamos como a narrativa a seguir 

influenciou fortemente o pensamento de Dante. 

 
Mas se queres te farei em resumo outro relato, 

bem e habilmente narrado, e tu coloca-o no teu espírito:  

como nasceram da mesma fonte os deuses e os humanos perecíveis. 

Primeira de todas entre os humanos de fala articulada,  

fizeram os imortais que têm moradas olímpias uma raça de ouro.  

Eles existiram no tempo de Crono, quando este reinava no céu;  

como deuses viviam, o coração sem cuidados,  
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sem contato com sofrimento e miséria. Em nada a débil  

velhice estava presente, mas, sempre iguais quanto aos pés e às mãos,  

alegravam-se em festins, fora de todos os males,  

e morriam como que vencidos pelo sono. Tudo o que é bom  

possuíam: a terra fecunda produzia seu fruto  

espontaneamente, muito e de bom grado. Eles, voluntária  

e tranquilamente repartiam os trabalhos, tendo bens abundantes.  

{Ricos em rebanhos, eram queridos dos deuses  

bem-aventurados.} 

Mas desde que a terra encobriu essa raça,  

eles são divindades pela vontade de Zeus grande,  

nobres, terrestres, guardiões dos humanos perecíveis;  

{eles vigiam as sentenças e as cruéis ações,  

vestidos de bruma, vagando por toda a terra,} 

distribuidores de riquezas: obtiveram esse privilégio de reis.
289

 

 

Percebemos como Dante se remete a estas ideias, tanto a uma Idade de Ouro de 

Florença, como também sua busca por um paraíso diferente daquele do início. Se o paraíso já não 

poderia ser Florença, onde então encontrá-lo? Na busca pelo paraíso, Dante acabou encontrando-

o durante sua escrita, no período em que estava em Ravena. Os mosaicos bizantinos da cidade, 

em templos religiosos, túmulos e batistérios, permitiram uma série de imagens, que povoaram seu 

imaginário, de um paraíso celeste, que ia além daquele que o poeta idealizava. Muito mais 

colorido e iluminado, as imagens representadas por meio dos mosaicos, permitiram um texto 

muito mais elaborado e cheio de referências a estas obras de arte.  

Destarte faz-se necessário uma definição de utopia e uma diferenciação entre mito, 

ideologia e utopia, para que não se incorra no erro de considerá-las a mesma coisa. Embora as 

três categorias pertençam ao imaginário, e suas representações, não podemos generalizá-las, 

como se fizessem referência aos mesmos ideais, já que se colocam perante a tempos mentais 

diferentes. Sabemos que os debates acerca destes conceitos são inesgotáveis e não pretendemos 

aqui encerrá-los. Procuramos defini-los para que discutamos o conceito de paraíso enquanto 

utopia, separando e diferenciando, dos outros conceitos que lhe são próximos.  
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O mito pode ser definido em sua relação às origens, fenômenos naturais e sociais de 

um dado grupo social e que mantêm uma estreita relação com o sagrado. Ideologia seria uma 

forma de se elaborar de maneira consciente e fragmentada socialmente, contrariamente como se 

processa o mito, expressando certas necessidades e expectativas políticas do grupo que a criou, 

bem como daqueles que a adotam e a divulgam
290

. A utopia seria uma forma de externalizar 

sentimentos coletivos de perfeição, que geralmente eram fundamentados em um passado remoto, 

no qual a humanidade vivia sob condições perfeitas e ideais. Assim, percebemos como o mito 

está diretamente ligado ao passado e à busca das origens dos seres, a ideologia uma representação 

de desejos do presente e a utopia referenciada à um futuro ideal.   

A concepção dantesca de paraíso passa por uma organização de uma cosmogonia 

específica, sua percepção da origem e disposição da gênese do universo, que vai desde a 

representação que o poeta faz do inferno (que segundo a maioria dos leitores, seria o livro mais 

interessante da Commedia) até o encontro com o Primo Mobile, que acontece no último canto do 

Paraíso.  A doutrina cosmogônica de Dante apresentou uma série de problemas de difícil 

solução, uma vez que o poeta não apenas demonstra uma estreita relação entre sua cosmogonia e 

a metafísica da filosofia dantesca, como também uma complicação no que diz respeito a essa 

concepção.  

O poeta usa definições como luz e reino santo pra designar o Paraíso e se refere a 

Deus como àquele que tudo move, enquanto traz pra si a responsabilidade de portador da 

memória e consequentemente, do uso da razão (intellectus) para fazer sua descrição. Na 

introdução ao Paraíso, o poeta possibilita ao leitor a percepção dos principais conceitos que 

utilizou na sua concepção medieval renascentista de paraíso. Em seguida pede inspiração a 
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Apolo
291

, para seu último trabalho, e percebemos que, mesmo cantando o reino santo, o 

paganismo e as musas inspiradoras da poesia continuam a permear o discurso dantesco. 

Os textos fundadores da ideia de paraíso eram provenientes da tradição judaica e se 

tornaram fonte inspiradora para a literatura, a arte e a teologia. O primeiro texto que faz menção 

ao lugar de felicidade eterna foi o Gênesis (2, 8-17) que posteriormente teve sua narrativa 

acrescentada tanto pela literatura hebraica como também pelos autores gregos e latinos. Ezequiel 

(47, 12) e o Apocalipse de são João (22, 1-2) narram as mesmas imagens descritas no Gênesis. 

Os jardins paradisíacos dos gregos e latinos foram incorporados ao paraíso de Adão e Eva no 

século XVII, já que havia uma crescente convicção de que os Campos Elísios e as Ilhas 

Afortunadas tinham sido inspirados nas descrições do Gênesis. Até o século VI a palavra paraíso 

designava o próprio jardim do Éden, mas se modificou para significar o lugar da felicidade 

eterna. O poeta florentino vai para o mundo dos mortos com o seu corpo e narra o fato na ficção. 

No paraíso o poeta não faz descrições se utilizando do antropomorfismo ou de imagens 

pitorescas, pelo contrário sempre faz menções à voz, a luz e seus jogos
292

. 

 

 

E, pois, ao figurar o Paraíso, 

convém realize um salto agora o poema, 

na via interrompida de improviso.
293

 

 

Foi com grande liberdade que o poeta se aventurou no inferno, purgatório e paraíso 

daqueles que o precederam. Imaginou muito mais do que as descrições da cosmografia produzida 
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anteriormente. Estava consciente de que produzia uma obra erudita que era continuamente 

modificada por suas invenções poéticas em que as “gloriosas rodas de luz” e o “giro das almas 

cintilantes” eram fundamentais
294

. 

O poeta florentino apresenta elementos de natureza mística na descrição de seu 

Inferno, o que não apenas contrasta, como também se opõe, tornando o discurso paradoxal, com a 

rígida racionalidade de suas fortes argumentações cosmológicas do Paraíso. As principais 

argumentações no inferno demonstram que estes problemas eram oriundos do momento em que 

houve queda do anjo rebelde, Lúcifer, e dos outros anjos, que aparecem em vários momentos 

diferentes na Commedia
295

.  

 

“As almas”, respondeu-me, “que aí vão  

são dos que, pelo mundo, transitaram,  

sem merecer louvor ou execração.  

 

Ao maléfico grupo se juntaram  

dos anjos que não foram rebelados,  

nem fiéis a Deus, mas só em si cuidaram.  

 

Do céu, por não tisnar-se, eliminados,  

nem o inferno recôndito os acolhe,  

porque os réus não se julguem elevados.”
296

 

 

 Esta escolha diz respeito ao próprio poeta, que ao definir o lado político que apoiava, 

consequentemente, foi obrigado a viver no exílio.  

 

3.2. Ravena no tempo de Dante 
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 DELUMEAU, Jean. Op.Cit., p. 89-90. 
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 GALLARINO, Marco. Il ruolo cosmogonico della rovina angélica nel pensiero di Dante. In: MARTELLO, 

Concetto et al. Cosmogonie e cosmologie nel Medioevo: atti del convegno dela Società italiana per lo studio del 

pensiero medievale (S.I.S.P.M.). Catania, 22-24 settembre 2006. Porto: FIDEM, 2008, p. 79.    
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 Ed elli a me: «Questo misero modo/ tegnon l'anime triste di coloro/ che visser sanza 'nfamia e sanza lodo./ 

Mischiate sono a quel cattivo coro/ de li angeli che non furon ribelli/ né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro./ Caccianli 

i ciel per non esser men belli,/ né lo profondo inferno li riceve,/ ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli». INF., III, v. 

34-42. 
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Viver no exílio significou um momento em que Dante buscava um paraíso onde se 

estabelecer, longe das disputas e batalhas que envolviam a vida política da Toscana. A ideia de 

peregrinação, bem como o conceito de homo viator, estão presentes nesta representação do exílio 

feita sob a alegoria da viagem imaginária que o poeta faz ao mundo dos mortos. 

De acordo com a tradição cristã medieval, o homem medieval se encaixava como um 

homo viator, que estaria neste mundo em uma viagem que possibilitaria alcançar um outro 

mundo depois da vida, assim, o homem seria um peregrino entre dois mundos. O mundo do além 

era esperado por estes homens e as peregrinações a lugares sagrados faziam parte desta 

sociedade
297

.  

A possibilidade das pessoas se deslocarem para diferentes lugares nos quais poderiam 

entrar em contato com o sagrado, fez parte não somente da vida dos homens medievais, como 

continua sendo um dos maiores fenômenos religiosos na atualidade. A peregrinação apresenta 

características bem específicas e as encontramos na busca de Dante pelo paraíso: prova física do 

espaço (supõe uma caminhada, uma viagem, um deslocamento espacial, colocando o peregrino 

no papel de estrangeiro), prova espiritual (busca pela salvação da alma ou indulgência dos 

pecados), objetivo específico (encontrar algo sobrenatural) e tempo privilegiado (de festa e 

celebração)
298

. 
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Embora a viagem descrita na Commedia seja imaginária, ao mesmo tempo em que 

era um peregrino enquanto narrador-personagem de sua obra, também era um peregrino em vida, 

que no exílio, caminhava em uma viagem que objetivava sua salvação terrena e espiritual.  

A produção intelectual de Dante teve um incrível avanço durante os anos em que 

esteve exilado, e percebemos como o Inferno é carregado de imagens fortes e sentimentos 

rancorosos. Foi este o momento em que ele mais sofreu, com a saída forçada de sua cidade natal. 

O texto se torna mais leve e iluminado quando encontra novamente o paraíso ao se estabelecer 

em Ravena. Sob a proteção do senhor da cidade, Guido Novello da Polenta (1275-1333), o autor 

se sentiu à vontade e bem recebido para continuar escrevendo os versos que o imortalizaram. 

Guido Novello era podestà da cidade de Ravena e pertencia a família Polenta, que há muito 

dominava a administração na cidade. Era também poeta, o que motivou ainda mais seu gosto pela 

poesia, literatura e artes.  

O principal motivo que impulsionou Dante trocar a cidade de Verona, senhoria de 

Cangrande della Scala (1291-1329), por Ravena, não foi a política e sim o ambiente cultural, já 

que em torno de Guido
299

 se encontrava um ambiente literário e culto que permitiam esta 

circulação intelectual
300

. Desta forma, Dante encontrou um ambiente propício e facilitador para a 

finalização de sua obra em Ravena. Embora tenha sido bem recebido na cidade, jamais esqueceu 

sua estadia em Verona, pois dedicou a Commedia à Cangrande della Scala e manteve 

correspondências com o senhor de Verona. Ele aparece no texto de Dante, e teve grande 

importância e influência, já que era chefe dos gibelinos no norte da Península, seu irmão era 

chefe dos lombardos e foi um grande mecenas, acolhendo o poeta florentino no primeiro período 

do exílio: 
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 Ver anexo III com quadro Dante alla corte di Guido Novello de Andrea Pierini (1798 – 1858) no qual retrata 

Dante na corte de Guido Novello della Polenta. 
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Um refúgio de início encontrarás  

na generosidade do Lombardo  

que no topo da escada uma águia traz,  

 

tão desejoso de aliviar-te o fardo,  

que entre o solicitar e o conceder  

virá primeiro o que de regra é tardo.  

 

Conhecerás ali o que ao nascer  

foi desta estrela à luz predestinado  

por feitos estupendos empreender.  

 

Inda o não sente o povo descuidado;  

que há nove anos somente se transmuda  

do céu, em seu redor, o curso alado.
301

  

 

Neste momento do poema é quando Dante encontra seu trisavô, Cacciaguida (1091-

1148) no paraíso e conversam tanto sobre o passado glorioso de Florença quanto sobre o futuro 

profético de Dante. Cacciaguida fala a Dante sobre seu exílio e sobre o momento em que seria 

acolhido pelos Scaglieri de Verona, fazendo menção ao líder lombardo, Bartolomeu della Scala, 

irmão de Cangrande della Scala, que aparece nos versos seguintes como tendo apenas nove anos 

(1300, época em que é contextualizada a narração de Dante). Outra referência feita pelo poeta à 

família veronesa é o brasão da família, que traz uma águia em cima de uma escada. 
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 Lo primo tuo refugio e 'l primo ostello/ sarà la cortesia del gran Lombardo/ che 'n su la scala porta il santo 

uccello;/ ch'in te avrà sì benigno riguardo,/ che del fare e del chieder, tra voi due,/ fia primo quel che tra li altri è 

più tardo./ Con lui vedrai colui che 'mpresso fue,/ nascendo, sì da questa stella forte,/ che notabili fier l'opere sue./ 

Non se ne son le genti ancora accorte/ per la novella età, ché pur nove anni/ son queste rote intorno di lui torte; 

PAR., XVII, v. 70-81. 
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Figura 2 – Brasão da família Scaglieri de Verona  

Disponível em: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Stemma_della_Scala_con_aquila.svg/2000px-

Stemma_della_Scala_con_aquila.svg.png acesso em 10/11/2016. 

 

No ano de 1301, o papa Bonifácio VIII enviou à região da Emilia Romanha o cardeal 

Matteo d’Acquasparta para se impor como governador da província, uma vez que algumas 

cidades bolonhesas não se curvavam a autoridade papal, como Cesena, Forlì, Faenza e Imola. Foi 

em Ravena que foi convocado um encontro entre os nobres e senhores das cidades vizinhas para 

discutirem a paz na região da Canazosia (região bolonhesa, perto de Faenza)
302

. 

O poeta florentino descreve na narração do Inferno a situação política de Ravena, 

bem como todas as disputas entre guelfos e gibelinos que aconteceram na Emilia Romanha. As 

batalhas entre e as cidades e seus senhores marcaram o período e, muitas vezes, tinham 

motivação econômica também, já que disputavam entre si o domínio da cidade de Cervia, grande 

produtor de sal, e que era o responsável pelo abastecimento da parte Oriental da Península Itálica, 
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e cidades como Veneza, Ravena e Bolonha lutavam para conseguir a soberania no comércio do 

produto. 

 
A resposta já tendo preparada, 

a voz soltei represa, e sem demora: 

“Ó sombra nesta chama encasulada 

 

digo-te que a Romanha, ainda agora, 

paz não conhece sob os seus tiranos; 

mas não se luta às claras lá por ora. 

 

Ravena segue como há muitos anos: 

revoa-lhe nos céus, feroz e ardente, 

e nos de Cérvia, a águia dos Polentanos.
303

 

 

     

Ao se referir a Romagna tua o poeta faz alusão a dificuldade que esta região tinha em 

viver em paz, pois sua experiência o havia ensinado que a paz antecede e a guerra e, portanto, a 

Romanha estaria destinada a sofrer mais uma vez nas mãos de tiranos. Em 1299 houve uma 

trégua nas guerras de Bolonha e os ravenenses acordaram um pacto de paz em 4 de junho, 

concordando em uma trégua que duraria cinco anos. Foi neste período que Lamberto Polentano 

se tornou o podestà da cidade
304

. A partir do verso 40, Dante inicia uma grande história narrando 

às diferenças políticas na cidade de Ravena, que se estende por mais cinco estrofes, considerando 

vários aspectos, entre eles as cores que brilhavam nos estandartes familiares. As contradições, 

traições, esperanças são representadas por estas insígnias, nas quais aparecem as figuras da águia 

e do leão que são carregadas de fortes significados e aparecem nesta descrição do poeta 

florentino. 
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 E io, ch'avea già pronta la risposta,/sanza indugio a parlare incominciai: /«O anima che se' là giù nascosta, / 

Romagna tua non è, e non fu mai, /sanza guerra ne' cuor de' suoi tiranni; /ma 'n palese nessuna or vi lasciai. / 

Ravena sta come stata è molt' anni: l'aguglia da Polenta la si cova, / sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni. INF., 

XXVII, 34-42. 
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Ravena se sentia segura neste momento, depois de várias lutas, sob o comando de 

Guido il Vecchio, pai de Francesca da Rimini (personagem famosa do Inferno, na qual aparece 

juntamente com seu amante). Sua insígnia era um campo amarelo com uma águia vermelha, que 

erguia suas asas como forma de proteger a cidade, representando também sua soberania em 

relação a outras cidades e lugares
305

.  Cita personagens da disputa romanhola entre guelfos e 

gibelinos ao relembrar Malatesta di Verrucchio que juntamente a seus familiares, prenderam e 

assassinaram Montagna di Parcitade, que à época era chefe dos gibelinos em Rimini. No verso 

49, o poeta cita as cidades do Lamone e Santerno, o que nos leva a acreditar que seriam as 

cidades de Faenza e Imola, que ainda viviam uma incerteza política, já que oscilavam entre a 

influência guelfa da Toscana e a gibelina da Emilia Romanha. No verso 52, ao se referir a quella 

cu’il Savio bagna il fianco o autor está delimitando a localização geográfica de Cesena, que 

assim como está localizada entre uma planície e um monte, também vivia sob um governo 

oscilante, uma vez que ora estava sob um governo livre e ora sob as senhorias. Especificamente 

no ano de 1300, Cesena era governada por um senhor, Galasso da Montefeltro
306

. 
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 O brasão da cidade traz a figura dos leões (ver anexo II), enquanto a bandeira da província ostenta a águia 

vermelha em campo amarelo, assim como foi concebida no século XIV. 
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Mapa 2 – Cidades da Emília Romanha – Itália 

Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-OJgVnvf0-

5Y/T0jqfSj0NnI/AAAAAAAACAI/KZl55AkqQgc/s1600/Mapa-Emilia-Roma%C3%B1a.gif acesso em 10/11/2016. 

 

No mapa 2, podemos identificar todas as cidades que são referenciadas por Dante, e 

como estão localizadas bem próximas umas das outras, facilitando os deslocamentos, bem como 

as investidas nas batalhas. As referências às cidades romanholas na descrição do poeta aparecem 

diversas vezes, uma vez que narra os problemas entre as famílias da região que lutavam pelo 

controle de Cervia, ao mesmo tempo em que caracteriza as bandeiras que compunham as 

insígnias destas famílias.  

As insígnias eram, e ainda são, muito importantes na demarcação territorial das 

comunas italianas, pois também são carregadas de uma certa simbologia, e figuras da natureza, 

como a águia, o leão, a cobra e uma diversidades de elementos da flora representam força, 

sagacidade e algumas ligações com outras comunas ou até mesmo com o Império Romano, 

reforçando o papel desempenhado pela memória. As legiões romanas carregavam águias em seus 

estandartes e a águia é um elemento que aparece constantemente nas descrições das insígnias 

familiares. A águia simboliza o império e como ela sobrevoa por longas distâncias, demonstrando 

http://2.bp.blogspot.com/-OJgVnvf0-5Y/T0jqfSj0NnI/AAAAAAAACAI/KZl55AkqQgc/s1600/Mapa-Emilia-Roma%C3%B1a.gif
http://2.bp.blogspot.com/-OJgVnvf0-5Y/T0jqfSj0NnI/AAAAAAAACAI/KZl55AkqQgc/s1600/Mapa-Emilia-Roma%C3%B1a.gif
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o quanto o império é extenso e pode ser visto sempre ao longe. O leão não apenas representa a 

força, como também a superioridade e a província de Veneto, na qual Verona e Veneza são as 

cidades mais conhecidas, o leão aparece também desde a idade média nos brasões das cidades da 

região. 

 
Figura 3 – Brasão da província de Ravena – Itália 

Disponível em: http://www.provincia.ra.it/La-Provincia/Stemma2 acesso em 05/08/2016. 

 

Assim, concluímos o quanto Dante estava envolvido politicamente não apenas nas 

questões que envolviam Florença, como também em outras cidades que viveu. Embora não tenha 

se envolvido como na Toscana, as querelas da Emilia Romanha aparecem em seu texto e 

demonstram sua preocupação constante em retratar as disputas na península. 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.ra.it/La-Provincia/Stemma2
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3.3. São Bernardo de Claraval 

 

A escolha de São Bernardo (1090-1153)
307

 como guia último da viagem é um dos 

indicadores de que o poeta também tinha um certo esoterismo
308

. São Bernardo surge como uma 

forma de substituir Virgilio que era pagão e, portanto, só pode acompanhar Dante pelo Inferno e 

Purgatório. O santo foi o criador da regra da Ordem dos Cavaleiros Templários (1128) e o seu 

aparecimento no poema dantesco reforça a especulação que existe entre estudiosos da obra de 

que Dante faria parte desta ordem
309

.  

A vida e história do santo francês acabou gerando diversas interpretações ao longo do 

tempo e, provavelmente, na época de Dante, o santo já era considerado um grande teólogo que 

havia sido um excelente intérprete das Escrituras e que soube perceber o sentido alegórico 

delas
310

. O poeta já vislumbrava a rosa dos beatos, lugar em sua descrição paradisíaca onde 

ficavam os santos e beatos do cristianismo, quando procurou por sua amada que o guiava e 

acabou encontrando um glorioso velho, que lhe fitava com o olhar de pai carinhoso. Nos versos 
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 “Bernardo nasceu pelo ano de 1090, de origem nobre borgonhesa. Em 1112 ingressou, com 30 companheiros, no 

mosteiro reformado de Citeaux. Em 1115 foi enviado para Claraval, a fim de fundar ali um mosteiro e dirigi-lo como 

abade. A partir dali fundou Bernardo mais 69 mosteiros, de sorte que entrou a ser considerado o segundo fundador da 

ordem dos cistercienses. Bernardo exerceu duas vezes importante papel na história do papado. Em 1130 realizara-se 

uma dupla eleição: a de Inocêncio II e, no mesmo dia, a de Anacleto II. Como Inocêncio fora eleito pela minoria dos 

cardeais e apressadamente, ou seja, sem a observância da forma usual de uma eleição do papa, as opiniões se 

dividiram sobre qual seria o papa legítimo. O povo romano aderiu a Anacleto. Bernardo de Claraval posicionou-se a 

favor de Inocêncio. Num sínodo realizado no outono de 1130, em Etampes, conseguiu ele que a maioria dos 

representantes sinodais, sob invocação da prioridade da escolha e da dignidade maior de Inocêncio, se colocasse ao 

lado deste último. Juntamente com a França, também a Inglaterra e a Espanha aceitaram Inocêncio como papa 

legítimo. Em fins de 1137, acreditava Bernardo (com base em fatos políticos) haver podido colocar um ponto final 

no cisma. (...) Com isso irromperam veementes queixas contra o papa Eugenio e contra Bernardo – como sendo os 

propriamente responsáveis pela cruzada. Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153, em Claraval, onde foi também 

sepultado.” FISCHER-WOLLPERT, Rudolf. Os papas e o papado: de Pedro a Bento XVI. Petrópolis: Editora 

Vozes, s/d, p.191-192.   
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seguintes Dante encontra Bernardo que narra os motivos que o levaram àquele encontro. 

Também deixa explícito seu culto pela Virgem Maria, que é caracterizada como rainha do Céu:   

 
E o santo ancião: “Por chegares ao fim”, 

disse, “do teu caminho, a que um rogar 

amoroso mandou-me, este jardim 

 

percorre agora com teu olhar; 

o que o fará fortalecer, no aguardo 

de nos raios divinos te elevar. 

 

E a rainha do Céu, por quem eu ardo 

de amor, nos doará graça qualquer, 

por mim, que sou o seu fiel Bernardo”.
311

 

 

 

Constatamos a ligação existente entre a rainha do céu, mencionada no poema, com a 

figura de são Bernardo, já que foi ele quem promoveu o culto Mariano no século XII, como um 

grande devoto de Nossa Senhora. Foi considerada a mais célebre figura da Ordem de Cister, pois 

deu à reforma um caráter ascético e rigoroso, tentando se aproximar ao máximo à Regra de São 

Bento, marcada pelo espírito de pobreza, penitência e solidão. Como abade fundou a abadia de 

Claraval na França e participou ativamente de alguns acontecimentos importantes do período, 

como tentar apaziguar conflitos entre cidades, príncipes e inclusive papas
312

. Também exerceu 
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 E ‘l santo sene: “Acciò che tu assommi/ perfettamente”, disse, “il tuo cammino, /a che priegoe amor santo 

mandommi,/ vola com li occhi per questo giardino; / che veder lui t’acconcerà lo sguardo/ piú a montar per lo 

raggio divino. / E la regina del cielo, ond’io ardo/ tutto d’amor, ne farà ogne grazia, / però ch’i’ sono il suo fedel 

Bernardo.” PAR., XXXI, v.94-102. 
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 “Bernardo intervém no funcionamento da Igreja secular, por sua própria iniciativa ou por solicitação. Toma a 

defesa de prelados vítimas da intrusão de príncipes laicos, apoiando assim em 1129-1130 o bispo de Paris, depois 

arcebispo de Sens contra o rei de França. Aguarda as férias e as eleições episcopais (os cistercienses estão 

submetidos à autoridade do bispo) e apoia o candidato que lhe parece ser de melhor nível moral. Contam-se 

dezassete intervenções deste tipo. Aconselha os prelados, incita-os a cumprir as suas obrigações ou critica, acerbo, a 

vida que levam. Chega a tomar posição quando da eleição do Papa: por morte do papa Honório II, dois papas rivais, 

Inocêncio II e Anacleto II, são eleitos sucessivamente – é o cisma dito de Anacleto (1130). O Ocidente divide-se. 

Bernardo escolhe Inocêncio, que acha mais apto a dirigir a Igreja: durante oito anos, luta para impor, levando os 

príncipes (Luís VI, Lotário) e as cidades (Milão) a admitir as virtudes do seu protegido, a custo de incessantes 

viagens, de inúmeras intervenções. A morte de Anacleto, em janeiro de 1138, põe fim ao cisma e Bernardo ganha em 

autoridade por toda a cristandade. Paralelamente, a campanha que conduz contra a violência exercida pelos nobres 

culmina com o Elogio da Milícia Nova, livro dirigido aos Templários e que propõe aos homens de guerra um 

rigoroso itinerário espiritual.” BERLIOZ, Jacques. S. Bernardo, o soldado de Deus. In: Monges e religiosos na Idade 

Média. Lisboa: Terramar, s/d, p.49-50. 
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forte influência por meio de seus escritos e por suas pregações, que objetivavam salvar as 

comunidades cristãs que estavam no Oriente durante a Segunda Cruzada, e operando milagres. 

Foi extremamente importante na arte de seu tempo, tanto na arquitetura monástica quanto na arte 

dos livros
313

. Todas essas características atribuídas a São Bernardo são fundamentais para a 

compreensão da escolha feita por Dante ao colocá-lo como seu guia no paraíso. 

São Bernardo de Claraval aparece como outro expoente na defesa da supremacia e é 

quando aparece realmente um texto que usa a metáfora das duas espadas e a alegoria dos gládios, 

espiritual e temporal. O monge cisterciense defendia que o papa era um sucessor de Pedro e, 

portanto, teria poder supremo. Sua obra De consideratione ad Eugenium Papam (1148-1153), é 

considerada um espelho de papa e foi dirigida a seu irmão da Ordem de Cister que se tornou o 

Papa Eugênio III (1145-1153). Segue a linha de pensamento de Gelásio I e se apoiando nas 

Sagradas Escrituras. O Imperador seria um ministro do Papa, um representante da Igreja na esfera 

temporal
314

. 

 

[...] Devemos, a partir de hoje em diante, investigar as dúvidas que por acaso possam 

existir acerca do que ora tratamos, se estas persistirem. Muito bem, indaguemos 

diligentemente quem és tu, quero dizer, qual é o papel que neste mundo desempenhas na 

Igreja de Deus. Quem és tu? Tu és o grande Sacerdote, o Sumo Pontífice. Tu és o 

primeiro dentre os bispos, o herdeiro dos Apóstolos. Tu te comparas a Abel no primado, 

a Noé no governo da arca, a Abraão no patriarcado, a Melquisedeque no sacerdócio, a 

Aarão na dignidade, a Moisés na autoridade, a Samuel por tua função de juiz, a Pedro no 

poder, a Cristo na unção.
315
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Bernardo é incisivo ao definir a função do Papa enquanto líder da Cristandade, o 

compara a Abel, Noé, Abraão, Melquisedeque, Arão, Moisés, Samuel, Pedro e encontra seu ápice 

na comparação com Cristo. A supremacia do Pontífice atingiu seu ponto mais alto a partir da 

alusão que o autor faz ao Cristo, relacionado ao papa, diretamente ao único governante da 

Cristandade. Escrita em várias partes, em momentos diferentes, os textos que compõem o De 

consideratione tratam da delimitação dos poderes espiritual e temporal, no entanto reforçam a 

teoria de que as duas espadas pertenciam à Igreja, que permitia o seu uso pelo braço secular do 

imperador. Em seu discurso afirma a plenitude do poder do Papa e reivindica a supremacia da 

Igreja de Roma perante toda a Igreja
316

. 

 
Por que deverias brandir de novo a espada que estás obrigado a meter na bainha? Mas se 

alguém nega que essa espada é tua, parece-me que não presta atenção às palavras de 

Deus: ―Mete a tua espada na bainha‖. Portanto, ela é também tua e deve ser 

desembainhada talvez por indicação tua, mas não pela tua mão. Se a espada não te 

pertencesse, então, quando os discípulos disseram ―Eis aqui duas espadas, o Senhor 

não teria respondido: ―Bastam, mas são demais. Ambas as espadas, a saber, a espiritual 

e a material, pertencem à Igreja. Mas a material deve decerto ser brandida em favor da 

Igreja, e a espiritual pela própria Igreja. Aquela pela mão do sacerdote, esta pela mão do 

soldado, mas por indicação do sacerdote e por ordem do rei. [...] Brande por agora a 

espada que [Deus] te deu para percutir [a espiritual], e percute com golpes que tragam a 

salvação, se não a todos, se não a muitos, pelo menos àqueles que puderes.
317

  

 

O misticismo do santo e do poeta encontram seu ponto máximo na Commedia, 

principalmente no que diz respeito à questão numérica apresentada por Dante. Há a utilização dos 

números como símbolos, na intenção de valorizar certas ideias que transmitia. Na Commedia, 

emprega três pares de números que possuem um caráter simbólico; o primeiro, composto pelos 

números três e nove, constitui a própria estrutura da obra, que tem uma formação ternária. São 

três livros, todos divididos em trinta e três cantos, divididos em estrofes de três versos e cada 
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estrofe com trinta e três sílabas; o que também remete, inevitavelmente à Santíssima Trindade, 

formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, o principal dogma da doutrina católica.  

Dante e São Bernardo aparecem como devotos da Virgem Maria e atribuem a ela a 

possibilidade de encontrar a salvação espiritual. Se para o santo, o imperador deveria servir a 

Igreja, para o poeta, ele seria o único capaz de trazer novamente a paz às cidades italianas. Assim, 

Dante não abandona totalmente a doutrina cristã, pelo contrário tenta conciliar com sua postura 

de cristão devoto, que contava com o auxílio do santo e da virgem para alcançar o Primo mobile.   

 

3.4. A influência dos mosaicos em Dante 

 

Os famosos mosaicos da cidade de Ravena demonstram não só a influência oriental, 

mas também o momento de convivência e tolerância religiosa entre arianos, cristãos e pagãos. A 

grandiosidade e a espiritualidade presente nestes locais de culto cristão foram as principais fontes 

de inspiração para o poeta florentino. Podemos inferir que nesta cidade Dante se sentiu 

novamente no paraíso e pode dar vazão às imagens mais coloridas e iluminadas, como aquelas 

descritas na descrição do terceiro livro da Commedia. Assim, delinearemos a influência destes 

mosaicos no último reduto de exílio do poeta florentino. Utilizando os mosaicos e o texto 

dantesco, fizemos uma análise comparativa e nos colocamos no lugar do poeta, que frequentava 

os lugares sagrados que o inspiraram. O Paraíso de Dante não só traz representações destes 

mosaicos, como também os amplia, e transcende a experiência com as obras de arte. Assim como 

as basílicas de Ravena, Dante nos traz imagens resplandecentes revestidas por um exterior 

simples, que no poema é representado pelo uso da linguagem vulgar. 
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A quantidade e variedade de igrejas e mosaicos são de impressionar o visitante no 

século XXI e não foi diferente no século XIV. Dante já era um homem maduro que, ainda em 

exílio político, vivia em Ravena juntamente com sua família, e foi inspirado nos mosaicos e na 

tranquilidade da cidade que Dante descreveu seu paraíso. Foi acolhido pelos Scaligeri de Verona, 

pelos Malaspina em Lunigiana, dos condes Guidi em Casentino e finalmente, como já foi dito, 

pelo senhor da cidade de Ravena, Guido Novello da Polenta.  

Não se pode afirmar com certeza quando começou o período em que Dante se fixou 

em Ravena, embora provavelmente a composição da Commedia como um todo tenha se dado em 

território romanholo, já que a própria selva escura que aparece nos primeiros versos do texto 

seriam uma referência direta ao bosque de pinhos da região de Ravena, no antigo porto romano 

de Classe. Outra hipótese seria a de que Dante já teria visitado a cidade como turista em 1303 e 

1310 e provavelmente se fixou na cidade em 1318. Segundo o poeta italiano do século XIX, 

século por excelência obcecado por Dante, Giovanni Carducci, a cidade era perfeita para acolher 

o poeta “velho”, longe das disputas entre guelfos e gibelinos, em uma região plana, perto do mar 

e dos túmulos dos césares. Se em todo caso, considerarmos que a composição do Inferno tenha 

sido anterior a temporada em Ravena, notamos claramente sua inspiração nos versos do 

Purgatório, que certamente foi escrito em seu último reduto
318

.  

 

Na ânsia de me internar pela divina 

floresta virginal, ampla e sombria, 

que um pouco a luz quebrava matutina, 

 

sem hesitar, tomei a aberta via, 

começando a adentrar a passo lento 

o campo, que de aromas recendia. 

 

Um sopro leve, qual terreno vento, 
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o rosto suavemente me afagava, 

em constante e uniforme movimento, 

 

e, trêmulos e ondeantes, declinava 

os extremos dos ramos alongados 

para onde o monte a sombra projetava. 

 

Não os tinha, porém, tão agitados 

que impedíssemos pássaros, nas cimas, 

de modularem, juntos, seus trinados: 

 

E eles, no canto alegre, as auras primas 

saudavam, entre as folhas perpassando, 

como se em contraponto a suas rimas, 

 

qual se vê pelo Chiassi sussurando 

o pinheiral, quando Eolo, despertado, 

vai ao siroco as rédeas alargando.
319

   

 

Palavras como divina e virginal aparecem no poema como uma referência ao 

pinheiral que está localizado entre Ravena e o porto de Classe, que traziam para o poeta uma 

sensação reconfortante e o fez imaginar que tanto no purgatório quanto no paraíso iria encontrar 

paisagens como esta. A descrição feita pelo poeta faz com que o leitor se transporte para o 

pinheiral, já que podemos imaginar os aromas, o vento e a luz que iluminava a floresta, 

inicialmente caracterizada como ampla e sombria. Esses jogos de luz que o poeta faz durante 

várias passagens de seu texto, tanto ilumina quanto em alguns momentos dá a sensação de 

abandono, de escuridão, refletindo os sentimentos do poeta em relação a sua situação pessoal.  

                                                           
319

 Vago già di cercar dentro e dintorno/ la divina foresta spessa e viva, / ch'a li occhi temperava  il novo giorno, / 

sanza più aspettar, lasciai la riva, / prendendo la campagna lento lento/ su per lo suol che d'ogne parte auliva. / 

Un'aura dolce, sanza mutamento/ avere in sé, mi feria per la fronte/ non di più colpo che soave vento; / per cui le 

fronde, tremolando, pronte/ tutte quante piegavano a la parte/ u' la prim' ombra gitta il santo monte; / non però dal 

loro esser dritto sparte/ tanto, che li augelletti per le cime/ lasciasser d'operare ogne lor arte; / ma con piena letizia 

l'ore prime, / cantando, ricevieno intra le foglie, / che tenevan bordone a le sue rime, / tal qual di ramo in ramo si 

raccoglie/ per la pineta in su 'l lito di Chiassi, / quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. PUR., XXVIII, v.1-21. 
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Figura 4 – Foto atual do Pinheiral de Ravena – Ravenna – Itália 

Disponível em: http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/images/pineta.jpg acesso em 08/10/2016. 

 

Quando analisamos outras passagens do poema, inclusive o primeiro livro, 

questionamos a data de produção da Commedia, uma vez que percebemos que o rancor está 

presente em dois terços da obra. A selva escura que Dante descreve no primeiro canto do inferno, 

já poderia ser uma alusão ao pinheiral de Ravena, nos restando a dúvida, se este texto teria sido 

revisado pelo próprio poeta depois que já estava estabelecido em Ravena, ou se a sua fixação na 

cidade romanhola teria sido anterior ao que conseguimos comprovar utilizando documentos e 

estudos anteriores. 

http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/images/pineta.jpg
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As construções em estilo românico, que remontam os séculos V e VI apresentam 

influencia bizantina e povoavam a imaginação de autores e fieis. No início do século V, Milão 

era a capital do império romano do Ocidente, no entanto, seus governantes acharam que a cidade 

era vulnerável aos ataques e invasões bárbaras advindas do norte. Para ser a nova capital, não foi 

Roma, tão desejada como tal, mas a cidade de Ravena que se tornou a sede imperial.  

O imperador do Ocidente, Honorio (384-423) estava recluso em Ravena e não podia 

fazer nada para defender Roma do saque e invasão bárbara. Sua irmã, Gala Placidia (389-350), 

havia ficado em Roma e se tornou prisioneira dos visigodos, foi enviada para África em 410 e 

somente depois da morte do rei Alarico, que a prisioneira foi transportada ao norte pelo comando 

do novo rei Ataulfo para tornar-se sua esposa. Os casamentos mistos, de conveniência entre 

bárbaros e romanos eram muito comuns naquele período, pois representavam alianças políticas e 

podiam disseminar a paz no território. Em janeiro de 414, em Narbona, na França meridional, o 

rei dos visigodos Ataulfo casou-se com a princesa romana Gala Placídia, dando a ela como 

presente de núpcias as joias saqueadas de Roma. 

Como era filha do imperador Teodosio (347-395), depois de ficar viúva e perder o 

filho que teve com o rei visigodo de poucos meses, Gala Placidia foi reenviada a Ravena, pois um 

segundo casamento a esperava. O general romano Constancio foi seu segundo marido com o qual 

teve um filho, Valentiniano. Os anos transcorridos entre os visigodos deixaram hábitos bárbaros e 

os ravenenses sempre a viam com suspeitas, e seu irmão Honório a constrangeu a viver em exílio 

em Constantinopla. Após a morte de Honório e com apoio do imperador do Oriente, Teodosio II 

(401-450), Gala Placidia retornou a Ravena sob o título de Augusta, pois era imperatriz regente 
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enquanto seu filho Valentiniano III tinha o título de Cesar e aparecia oficialmente como 

designado a sucessão
320

. 

Exatamente neste contexto que os mosaicos de Ravena começaram a ser 

desenvolvidos. Túmulos, igrejas e batistérios foram construídos a mando dos imperadores e 

foram decorados com todo primor que os bizantinos empregavam em suas obras artísticas. No 

século XIV haviam cerca de duzentos lugares sagrados cristãos em Ravena, todos ricamente 

ornados com mosaicos e outras obras de arte para uma população de aproximadamente dez mil 

habitantes
321

. Representando a memória de um tempo passado e, ressignificado pelo imaginário 

do poeta, os mosaicos ganharam amplitude em seu relato, que os imortalizou em seus versos. 

As tesselas
322

 e a quantidade de joias que aparecem nos mosaicos não surgem pela 

primeira vez no Paraíso, mas no início do Purgatório já vemos referências aos mosaicos da 

Basílica de São Vital, principalmente ao rosto da imperatriz bizantina Teodora (c.500-548), que 

está localizada na abside da igreja, juntamente com o seu cortejo. O poeta descreve a Aurora, que 

estava começando a raiar em outro hemisfério, por meio da constelação de Escorpião (v.5-6), e a 

melhor forma que encontrou de caracterizá-la foi fazendo uma comparação a este mosaico: 

 

 
A concubina de Titão antigo  

sua alvura mostrava, sobre o oriente,  

solta dos braços de seu doce amigo,  

 

tendo à fronte uma joia reluzente  

que no desenho a imagem figurava  

do animal cuja cauda agride a gente:
323
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 Tesselas são as pequenas partes, pedras ou pedaços de azulejos que formam os mosaicos, é a menor parte da 

composição musiva. 
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 La concubina di Titone antico/ già s'imbiancava al balco d'orïente,/ fuor de le braccia del suo dolce amico;/ di 

gemme la sua fronte era lucente,/ poste in figura del freddo animale/ che con la coda percuote la gente; PUR., IX, 

v.1-6. 
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A referência ao oriente, além de demonstrar a passagem das horas, pois a Aurora 

estava aparecendo no outro hemisfério, também representa a imperatriz bizantina: 

 

 
 

Figura 5 – Abside da Basílica de São Vital – Ravena – Itália 

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-

9WGq0_YPyuo/VYye_91xJmI/AAAAAAAAAG8/VQt7exGieYs/s1600/mosaico-teodora-sao-vital.jpg acesso em 

08/10/2016. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-9WGq0_YPyuo/VYye_91xJmI/AAAAAAAAAG8/VQt7exGieYs/s1600/mosaico-teodora-sao-vital.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9WGq0_YPyuo/VYye_91xJmI/AAAAAAAAAG8/VQt7exGieYs/s1600/mosaico-teodora-sao-vital.jpg
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Figura 6 – Detalhe da imperatriz Teodora – Basílica de São Vital – Ravena – Itália 
Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-

aPJuPbqA3Fw/VQMCclDF10I/AAAAAAAAFwY/SO4NIDcckL8/s1600/Imagen4.jpg acesso em 08/10/2016 

 

As gemme reluzentes, as joias brilhantes representadas no mosaico, eram a perfeita 

inspiração e alegoria para a aurora iluminada que o poeta queria descrever
324

. As peças pequenas 

redondas que aparecem na imagem, feitas com a utilização de folhas de prata e ouro entre 

pequenas placas de vidro, que acabam refletindo a luz solar e emanam um intenso brilho. Estas 

impressões do poeta sobre a visão dos mosaicos são constantes na sua narração. 

 
Aqui findou, sem força, a fantasia: 

mas já ao meu querer soltava as velas, 

qual a roda, co’ o moto em sincronia, 
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o Amor que move o sol, como as estrelas.
325

 

 

Ao falar do amor, do paraíso e das estrelas, Dante já dá ao leitor um panorama da 

influência que os mosaicos exerceram na composição do último canto de sua obra. Nos trechos a 

seguir, procuramos demonstrar como de fato, as imagens dos mosaicos de Ravena aparecem no 

texto do poeta florentino e como ele se apropria das mesmas para ilustrar o poema e caracterizar 

tanto seu purgatório quanto seu paraíso, que entendemos que já havia encontrado na cidade 

romanhola, um lugar paradisíaco para passar o resto de sua vida. 

 

O ouro, a prata, a concha imaculada, 

a púrpura, a safira, o verde pleno, 

a fulgir, da esmeralda fraccionada, 

 

decerto às flores do jardim ameno 

cederiam em cor, brilho e beleza, 

como ao grande ceder sói o pequeno.
326

 

 

Ao descrever uma das valas do purgatório, Dante utiliza as cores usadas nos mosaicos 

e como elas eram resplandecentes. Faz uma relação com as flores do jardim ameno, que antecede 

a subida da montanha do hemisfério austral. Ao visualizar os mosaicos, percebemos que eles são 

repletos de tesselas de cores diferentes, e o que nos chama mais atenção são aquelas douradas e 

prateadas. Desta forma a luz incide sobre elas, causando um efeito de brilho juntamente com as 

cores que são evidenciadas. A basílica de Santo Apolinário em Classe traz a representação de um 

jardim feito em mosaicos e que o poeta retoma na descrição acima. 
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 A l'alta fantasia qui mancò possa;/ ma già volgeva il mio disio e 'l velle,/ sì come rota ch'igualmente è mossa,/ 

l'amor che move il sole e l'altre stelle. PAR., XXXIII, v.142-145. 
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 Oro e argento fine, cocco e biacca,/ indaco, legno lucido e sereno,/ fresco smeraldo in l'ora  che si fiacca,/ da 

l'erba e da li fior, dentr' a quel seno/ posti, ciascun saria di color vinto,/ come dal suo maggiore è vinto il meno. 

PUR., VII, v.73-78. 
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Figura 7 – Cúpula da Basílica de Santo Apolinário em Classe – Porto de Classe – Itália 

Disponível em: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a7/29/1b/a7291b5909801c4b58889f78ad696dfd.jpg 

acesso em 05/10/2016. 

 

Na fig.7 avistamos um belo jardim, multicolorido e que traz diversos elementos da 

flora e da fauna. A representação do Santo Apolinário logo abaixo da cruz com o Cristo, em meio 

a um céu estrelado também serviram de inspiração para o poeta florentino, já que ambos 

aparecem em posição de ascensão. Outra representação dos mosaicos, surgem na descrição de 

árvores douradas, que segundo a descrição de Dante, aparecem de repente no purgatório. No 

entanto, não apenas nas representações de jardins, mas também nas procissões, visualizamos 

estas árvores, que nem sempre douradas, também podem ser referências à candelabros de ouro. 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a7/29/1b/a7291b5909801c4b58889f78ad696dfd.jpg
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Sete árvores douradas, de repente,
327

 

 

Nas basílicas onde estão os mosaicos bizantinos de Ravena, percebemos como há a 

representação de árvores que são sempre muito envoltas de tesselas douradas. Neste verso do 

Purgatório, Dante traz à tona esta representação. Na Basílica de Santo Apolinário Novo, temos a 

representação de duas grandes procissões, uma dos apóstolos e outra das virgens, o que nos faz 

acreditar que o poeta desejava imortalizar em seus versos aquela representação. A procissão do 

paraíso terrestre descrita pelo poeta seria uma alusão direta não apenas a esta procissão, mas 

também das rodas dos batistérios, que apresentam aos visitantes, uma roda dourada com os 

apóstolos carregando velas, enquanto no centro temos a figura do batismo de Jesus por São João 

Batista. A narração do poema que se segue faz menção a estes candelabros, que fazem parte do 

conjunto de mosaicos do batistérios de Ravena. 

 

Mas quando fui chegado a uma distância 

em que a falsa aparência não engana, 

e as coisas se demonstram na substância, 

 

à virtude que da razão emana 

vi serem candelabros, na verdade, 

e percebi que o canto era de Hosana.  

(...) 

Os candelabros, lento, avançavam, 

deixando o espaço ulterior sulcado 

por sete estrias, que se prolongavam 

(...) 

Tanto se alçavam que não eram vistas; 

as penas tinha em ouro cintilante, 

e as partes mais de branco e rubro mistas.
 328
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 Poco più oltre, sette alberi d'oro PUR., XXIX, v.43. 
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 ma quand' i' fui sì presso di lor fatto,/ che l'obietto comun, che 'l senso inganna,/ non perdea per distanza alcun 

suo atto,/ la virtù ch'a ragion discorso ammanna,/ sì com' elli eran candelabri aprese,/ e ne le voci del cantare 

'Osanna'.(...) e vidi le fiammelle andar davante,/ lasciando dietro a sé l'aere dipinto,/ e di tratti pennelli avean 

sembiante; (...)Tanto salivan che non eran viste;/ le membra d'oro avea quant' era uccello,/ e bianche l'altre, di 

vermiglio miste. PUR., XXIX, v.46-51, 73-75, 112-114. 
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Figura 8 – Procissão das virgens – Basílica de Santo Apolinário Novo – Ravena – Itália 

Disponível em: https://quellodiarte.files.wordpress.com/2015/09/apollinare.jpg aceso em 03/10/2016. 

 
Figura 9 – Procissão dos santos e mártires – Basílica de Santo Apolinário Novo – Ravena – Itália. Disponível em: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Ravenna,_sant'apollinare_nuovo_Santi_Martiri_(seconda_me

t%C3%A0_del_VI_secolo).jpg acesso em 03/10/2016. 

https://quellodiarte.files.wordpress.com/2015/09/apollinare.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Ravenna,_sant'apollinare_nuovo_Santi_Martiri_(seconda_met%C3%A0_del_VI_secolo).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Ravenna,_sant'apollinare_nuovo_Santi_Martiri_(seconda_met%C3%A0_del_VI_secolo).jpg
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Este canto é o que traz a maior quantidade e riqueza de detalhes acerca dos mosaicos 

de Ravena, Dante está à beira do rio Lete quando narra a visão que teve de uma grande luz e 

ouviu uma linda melodia. A partir deste momento, o poeta invoca as musas da poesia quando 

aparece no horizonte a mística procissão (fig. 8 e fig. 9). Esta era formada por sete candelabros de 

ouro, vinte quatro senhores, quatro animais e o carro triunfal que era guiado pelo griffone, e trazia 

três donzelas a sua direita, quatro donzelas a sua esquerda. Este par numérico faz referências às 

virtudes cardeais e teologais, que estariam presentes ao lado do carro que representaria a própria 

Igreja. 

As descrições envolvendo luz, cores, brilhos, são constantes ao longo da narração do 

Paraíso. Se o paraíso terreno do poeta havia sido encontrado em Ravena, percebemos como esta 

caracterização era importante para o poeta e fundamental na composição do livro final de sua 

Commedia. 

à dupla luz que nela se insinua,
329

 

 

No canto X do Paraíso, Dante narra sua admiração perante a sabedoria divina que 

havia criado e que mantinha organizado os astros e os benefícios que estes levavam a terra. Faz 

menção aos signos do zodíaco e as influências que estes exerciam na Terra. Neste momento 

Dante e Beatriz entram no céu do sol, onde aparece o mais luminoso dos astros e em torno dele 

aparecem os beatos e teólogos mais importantes na formação da doutrina cristã. Quem os 

apresenta a Dante é São Tomas de Aquino, que figura entre os doze espíritos de sabedoria, 

formando uma gloriosa roda (fig. 10 e fig. 11), na qual dançavam e cantavam com uma doçura 

que não pertenciam aos humanos.  

 

                                                           
329

 sopra la qual dopio lume s'addua; PAR., VII, v.6. 
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Os lumes nos rodeavam palpitantes, 

cantando em tom que o ouvido nos prendia 

mais do que à vista os raios deslumbrantes  

(...) 

Indagas de que flores se atavia/a grinalda que alçamos luminosa 

em torno à dama que te traz e guia.  

(...) 

- assim vi a coroa iluminada.
 330

 

 

                                                           
330

 Io vidi più folgór vivi e vincenti/ far di noi centro e di sé far corona,/ più dolci in voce che in vista lucenti (...)Tu 

vuo' saper di quai piante s'infiora/ questa ghirlanda che 'ntorno vagheggia/ la bella donna ch'al ciel t'avvalora. (...) 

così vid' ïo la gloriosa rota. PAR., X, v.64-66, 91-93, 145. 
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Figura 10 – Roda iluminada – Batistério ariano – Ravena – Itália 

Disponível em: http://obraspsicografadas.org/wp-content/uploads/2014/07/clip_image045.jpg acesso em 03/10/2016. 

http://obraspsicografadas.org/wp-content/uploads/2014/07/clip_image045.jpg
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Figura 11 – Roda iluminada – Batistério neoniano – Ravena – Itália 

Disponível em: http://www.snpcultura.org/fotografias/batisterios_ravena/1.jpg acesso em 03/10/2016. 

 

Os mosaicos dos batistérios, apresentam rodas iluminadas (fig. 10 e fig.11) e ao 

mesmo tempo candelabros e árvores douradas. Todas estas imagens são exploradas no texto 

dantesco, corroborando a hipótese de que foi em Ravena que Dante encontrou novamente o 

paraíso, que buscava por meio de sua escrita no período em que viveu no exílio. 

 

 

http://www.snpcultura.org/fotografias/batisterios_ravena/1.jpg
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Este, à minha direita, fidedigno 

mestre me foi e quase irmão, Alberto, 

lá de Colônia, e eu sou Tomás de Aquino. 

 

A conhecer os mais, segue de perto 

a descrição do meu falar preciso, 

desde o princípio até o fim deste concerto. 

 

A outra cintilação provém do riso 

de Graciano, que os foros conciliou, 

alcançando um lugar no Paraíso.   

 

Vem depois Pedro, que rememorou 

aquela viúva humílima, indigente, 

que à Igreja as duas moedas ofertou.
331

  

 

Nestes versos também notamos como os mosaicos dos batistérios estão presentes, 

pois novamente o poeta representa em seus versos a roda com os apóstolos presente na decoração 

das cúpulas dos batistérios (fig. 10 e fig. 11). 

No céu do sol, ainda aparece uma segunda coroa de almas, entre as quais aparece São 

Boaventura de Bagnoreggio, franciscano, que faz elogio a São Domingos, narrando desde o 

momento de seu nascimento, passando pelo presságio da santidade, de sua luta contra a heresia e 

da fundação de sua ordem. Neste canto aparecem novamente referências sobre as luzes e as cores 

que lembram os mosaicos (fig. 7, fig.10 e fig.11). 

 

Tão logo a flama ínclita e luzente 

acabou de o discurso proferir, 

moveu-se a santa roda novamente. 

 

Mas não pôde o circuito concluir 

antes que outra se alçasse, que a envolvia, 

ao passo e à voz com ela a coincidir,   

(...) 

Tal sobre nuvem lúcida e ligeira 

dois arcos se distendem, cor a cor,  

                                                           
331

 Questi che m'è a destra più vicino,/ frate e maestro fummi, ed esso Alberto/ è di Cologna, e io Thomas d'Aquino./ 

Se sì di tutti li altri esser vuo' certo,/ di retro al mio parlar ten vien col viso/ girando su per lo beato serto./ Quell' 

altro fiammeggiare esce del riso/ di Grazïan, che l'uno e l'altro foro/ aiutò sì che piace in paradiso./ L'altro 

ch'apresso addorna il nostro coro,/ quel Pietro fu che con la poverella/ offerse a Santa Chiesa suo tesoro. PAR., X, 

v.97-108.  
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(...)  

- assim a eterna rosa refulgente 

à dúplica grinalda nos cingia, 

uma à outra refletindo, exatamente.
332

 

 

Os raios deslumbrantes da descrição que se segue, está no canto XXIV, e é uma 

forma de colocar em palavras os raios de luz que incidem sobre os mosaicos e iluminam o 

interior das basílicas em Ravena. Ao narrar as forma como as esferas giravam e como os raios 

eram emanados, o leitor pode perceber como esta luz é proferida tanto no paraíso quanto dentro 

dos templos religiosos (fig. 7) e batistérios (fig. 10 e fig. 11) que trazem suas paredes e cúpulas 

cobertas de passagens bíblicas em mosaicos. Não somente estas são representadas, mas também 

personagens históricos e as influencias bizantinas e orientais que aquela região recebeu ao longo 

dos séculos. 

 

Assim Beatriz: e as almas, quedas antes, 

giraram como esferas, projetando 

uma efusão de raios deslumbrantes. 

 

Tal num relógio o engenho trabalhando 

move a primeira roda lentamente, 

enquanto a última vai como que voando, 

 

os focos, rodopiando variamente, 

pareciam a própria qualidade 

aos meus olhos mostrar, concretamente.
333

  

 

Ainda na perspectiva de transpor poeticamente as imagens que norteavam a vida 

espiritual do poeta, Dante procura descrever a figura do Cristo, como apareciam nos mosaicos 

(fig. 12 e fig.13). Durante a Alta Idade Média, o Cristo era sempre representado como vitorioso 

                                                           
332

 Sì tosto come l'ultima parola/ la benedetta fiamma per dir tolse,/ a rotar cominciò la santa mola;/ e nel suo giro 

tutta non si volse/ prima ch'un'altra di cerchio la chiuse,/ e moto a moto e canto a canto colse; (...) Come si volgon 

per tenera nube/ due archi paralelli e concolori, (...) così di quelle sempiterne rose/ volgiensi circa noi le due 

ghirlande,/ e sì l'estrema a l'intima rispuose. PAR., XII, v.1- 6; 10-11; 19-21. 
333

 Così Beatrice; e quelle anime liete/ si fero spere sopra fissi poli,/ fiammando, volte, a guisa di comete./ E come 

cerchi in tempra d'orïuoli/ si giran sì, che 'l primo a chi pon mente/ quïeto pare, e l'ultimo che voli;/ così quelle 

carole, diferentemente/ danzando, de la sua ricchezza/ mi facieno stimar, veloci e lente. PAR., XXIV, v.10-18. 
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(fig.12) ou em majestade (fig. 14, fig.15 e fig. 16), uma figura em ascensão, e estas imagens são 

constantes nas representações dos templos religiosos de Ravena. Talvez estas tenham causado 

grande admiração por parte do poeta, já que no período em que viveu, o Cristo era representado, 

em seu momento de sofrimento e morte.  

 
Figura 12 – Cristo vitorioso – Capela Arcebispal – Ravena – Itália  

Disponível em: http://www.powerdoc.it/donangelo/2010Pasqua.jpg acesso em 05/10/2016. 

http://www.powerdoc.it/donangelo/2010Pasqua.jpg
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Figura 13 – Cristo bom pastor – Mausoléu Galla Placidia – Ravena – Itália  

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-

CkGZ2IhWKmU/TtKNkcNF8QI/AAAAAAAAB44/9TRRzx2UCNo/s1600/Mausoleo+di+Galla+Placidia%252C+Il

+Buon+Pastore.jpg acesso em 05/10/2016. 

 

Notamos o quanto as imagens acima referidas, são repletas de cores e luzes, 

proporcionando aos visitantes, sensações diversas, como confiança e serenidade. Assim, podemos 

nos colocar no lugar de Dante, que procurava serenidade nos momentos finais de sua vida, e que 

encontrou em Ravena, uma cidade aprazível, repleta de obras de arte, que corroboraram 

sobremaneira na composição de seu texto. 

Na narração que segue o poeta faz referências tanto as sagradas escrituras, como 

também aos arcanjos Gabriel e Miguel, também representados em várias igrejas de Ravena.  

 
Por isto é que a Escritura condescende 

à humana lei, e empresta pé e mão 

a Deus, mas de outro modo o compreende; 

 

e a Gabriel e Miguel a Igreja, então, 

http://4.bp.blogspot.com/-CkGZ2IhWKmU/TtKNkcNF8QI/AAAAAAAAB44/9TRRzx2UCNo/s1600/Mausoleo+di+Galla+Placidia%252C+Il+Buon+Pastore.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-CkGZ2IhWKmU/TtKNkcNF8QI/AAAAAAAAB44/9TRRzx2UCNo/s1600/Mausoleo+di+Galla+Placidia%252C+Il+Buon+Pastore.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-CkGZ2IhWKmU/TtKNkcNF8QI/AAAAAAAAB44/9TRRzx2UCNo/s1600/Mausoleo+di+Galla+Placidia%252C+Il+Buon+Pastore.jpg
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sob corpórea forma representa, 

bem como ao que Tobias tornou são.
334

 

 

 

Dante narra as imagens que vislumbrou em diferentes lugares e momentos. As 

imagens dos anjos, seja em torno de Cristo como sozinhos (fig. 14, fig. 15, fig. 16 e fig. 17), 

representam os vários momentos em que o poeta descreve os anjos e como estes estão dispostos 

em maneira circular e sempre próximos de Cristo e dos santos. 

Nos mosaicos percebemos como estão em posição de benção e o Cristo parece na 

posição do Pantocrator, pois está sempre rodeado das hierarquias angélicas, apresenta a auréola 

crucífera, sentado no trono celestial e com a mão direita levantada em posição de benção (fig. 14 

e fig.15). Uma outra forma de representação é aquela na qual Cristo aparece com o livro na mão 

(fig. 16 e fig. 17). Outros elementos aparecem nos mosaicos de Ravena, como a representação da 

cruz (fig.16), Cristo segurando uma coroa e o anjo a sua esquerda segurando a Igreja (fig.17). A 

partir da análise desses mosaicos, percebemos a representação do Cristo como o único 

responsável pelas esferas espiritual e temporal, já que segundo a representação, seria ele quem 

definiria quem deveria reger tanto o império quanto a Igreja. 

                                                           
334 Per questo la Scrittura condescende/ a vostra facultate, e piedi e mano/ attribuisce a Dio e altro intende;/ e Santa 

Chiesa con aspetto umano/ Gabrïel e Michel vi rapresenta,/ e l'altro che Tobia rifece sano. PAR., IV, v.43-48. 
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Figura 14 – Cristo entre os arcanjos – Basílica de São Apolinário Novo – Ravena – Itália  

Disponível em: https://05varvara.files.wordpress.com/2011/08/01-unknown-artist-christ-enthroned-as-heavenly-

king-basilica-di-santapollinare-nuovo-ravenna-italy-6th-century.jpg acesso em 05/10/2016. 

 

 

 

 

 

https://05varvara.files.wordpress.com/2011/08/01-unknown-artist-christ-enthroned-as-heavenly-king-basilica-di-santapollinare-nuovo-ravenna-italy-6th-century.jpg
https://05varvara.files.wordpress.com/2011/08/01-unknown-artist-christ-enthroned-as-heavenly-king-basilica-di-santapollinare-nuovo-ravenna-italy-6th-century.jpg


207 
 

 
 

Figura 15 – Mosaico perdido da Basílica de Santa Agata Maior – Ravena – Itália  

Disponível em: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Ravenna,_Basilica_di_Sant'Agata_Maggiore,_ricostruzione_

3d_dell'abside_prima_del_1688.jpg acesso em 05/10/2016. 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Ravenna,_Basilica_di_Sant'Agata_Maggiore,_ricostruzione_3d_dell'abside_prima_del_1688.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Ravenna,_Basilica_di_Sant'Agata_Maggiore,_ricostruzione_3d_dell'abside_prima_del_1688.jpg
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Figura 16 – Reconstrução do mosaico perdido da Basílica de São Miguel (detalhe) – Ravena – Itália  

Disponível em: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a0/05/23/a00523ffa331006319e77f8d2a8972b4.jpg 

acesso em 05/10/2016. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a0/05/23/a00523ffa331006319e77f8d2a8972b4.jpg
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Figura 17 – Basílica de São Vital – Ravena – Itália 

Disponível em: https://romanoborrelli.files.wordpress.com/2014/07/san-vitale-ravenna-mercoledi-23-luglio-2014-

foto-romano-borrelli.jpg acesso em 10/10/2016. 

 

 

O poeta ainda faz menção aos personagens históricos do período em que Ravena foi 

capital do Império Romano, como Justiniano e o general Belisário. Estes também aparecem 

representados nos mosaicos da Basílica de São Vital. 

 

“Ser de eleição, que acabas de chegar, 

por mãos da graça, à sempiterna paz,
335

  

 

As armas pus nas mãos de Belisário; 

                                                           
335

 «O bene nato a cui veder li troni/ del trïunfo etternal concede grazia/prima che la milizia s'abbandoni, PAR., V, 

v.115-116. 

https://romanoborrelli.files.wordpress.com/2014/07/san-vitale-ravenna-mercoledi-23-luglio-2014-foto-romano-borrelli.jpg
https://romanoborrelli.files.wordpress.com/2014/07/san-vitale-ravenna-mercoledi-23-luglio-2014-foto-romano-borrelli.jpg
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e o céu lhe deu ajuda, de tal jeito, 

que a paz nos abriu logo o seu sacrário.
336

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 – Justiniano entre o bispo Maximo e general Belisário – Basílica de São Vital – Ravena – Itália 

Disponível em: http://www.ravennamosaici.it/wp-content/themes/oxygen/images/slideshow/san_vitale/05.jpg acesso 

em 10/10/2016. 

 

 

Os personagens representados no mosaico (fig. 18) estão repletos de joias e detalhes 

que remetem ainda ao Império Romano, mas já percebemos a presença do bispo, juntamente com 

o general, demonstrando a importância de ambos para a manutenção do governo imperial. As 

gemas coloridas, bem como a utilização das tesselas douradas conferem ao mosaico grande brilho 

e luz, trazendo ao olhar do visitante uma grandiosidade dos temas e a impressão de que são 

iluminadas divinamente. 

                                                           
336

 e al mio Belisar commendai l'armi,/ cui la destra del ciel fu sì congiunta,/ che segno fu ch'i' dovessi posarmi. 

PAR., VI, v.25-27. 

http://www.ravennamosaici.it/wp-content/themes/oxygen/images/slideshow/san_vitale/05.jpg
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Assim, concluímos quão importante foram os mosaicos de Ravena na produção final 

da Commedia. O poeta encontrou em Ravena o paraíso que procurava para se estabelecer com 

sua família e, tranquilamente, terminar sua obra prima. Depois de enfrentar dificuldades dos mais 

diferentes graus, o autor florentino quase se tornou um romanholo, pois não apenas se envolveu 

com as disputas políticas da cidade como, principalmente, se apaixonou pelas cidades da Emilia 

Romanha, que até hoje guarda e reverencia as reminiscências do poeta. 
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CONCLUSÃO 

 

Colocar Dante como o homem síntese da cultura medieval-renascentista, 

especificamente italiana, nos remete às diversas facetas do poeta. Desde muito jovem manteve 

contatos com homens de saber, abraçou todas as correntes de pensamento que existiam em 

Florença. Conseguiu mesclar ciência e poesia sem perder o caráter científico e nem a beleza 

poética, pelo contrário sobrepôs uma a outra
337

.   

A Commedia trouxe novidades absolutas em relação à língua, e o título foi 

apresentado pelo próprio poeta (INF., XVI, XXI). Commedia pode ser classificada em relação ao 

cômico em oposição ao trágico, compreende tudo que aparece muito maior, diferentemente 

daquele apresentado no De vulgari eloquentia. Vários críticos debateram sobre o título desde 

Boccaccio até os dias de hoje. Assim, o texto é chamado de Commedia enquanto denúncia 

político militante, e deve ser entendida como uma sátira aos acontecimentos da época que 

viveu
338

. 

A poesia dantesca sofreu várias influências já que durante sua vida Dante teve contato 

com muitos intelectuais e frequentou diversas universidades. A poesia lírica se modificou e foi 

influenciada pela corrente que se produziu no Sul da França, a lírica amorosa cortês, que se 

refugiou na Sicília e na Itália Meridional. Esta lírica logo se espalhou pela Península Itálica, mais 

facilmente estabeleceu-se na Toscana. Em Arezzo, Pisa e Siena apareciam numerosos poetas 

durante o século XIII, e Dante foi influenciado por ela, já que na Divina Comédia cita autores que 

formaram esta corrente, conhecida como Stil Nuovo e, posteriormente, Dolce Stil Nuovo. 

                                                           
337

 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Dante Alighieri – poeta do absoluto. Cotia: Ateliê, 2000; CURTIUS, Ernst Robert. 

Literatura Europeia e Idade Média Latina. Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1979. 
338

 GORNI, Guglielmo. Dante Alighieri. In: GAUVARD, Claude (et al) (dir.). Dictionnaire du Moyen Age. Paris: 

Quadrige, 2006, p. 387-389. 
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O amor pela cidade de Florença e por uma mulher foi marcante na vida e 

consequentemente na obra de Dante. Quando descreveu sua viagem imaginária ao mundo dos 

mortos, Dante explicitou esta situação de exílio bem como as próprias divergências políticas que 

vivenciou. Durante a descrição da viagem, procura apontar eventos que, a partir de 1300 (data da 

viagem), ocorreram e aqueles que ele previa que iriam acontecer. Percebemos que esta previsão é 

algo comum na literatura clássica, exemplo claro é a Eneida de Virgilio, e que Dante retoma. 

Com a utilização desta técnica o leitor tem uma ideia de profecia ligada à obra, caracterizando-a 

como dádiva divina. Para se compreender a poesia de Dante é necessário entendê-la por 

completo, pois o poema de Dante é um todo e é preciso entender todas as partes para poder 

entender uma delas de maneira especial
339

. É exatamente por isto que analisamos a obra inserida 

no seu contexto histórico e percebemos a importância do exílio para a produção da Commedia.  

Dante não era apenas um poeta, mas também um pensador e filósofo político. Muitas 

ideias filosóficas e teológicas permearam seu discurso, tanto na poesia quanto em seus tratados de 

cunho filosófico e investigativo. Esta é a principal diferença em relação aos outros autores 

escolhidos, pois Compagni e Villani não produziram dezenas de obras, pelo contrário, deixaram 

apenas o legado de suas crônicas, enquanto Dante nos proporcionou a leitura de uma série de 

textos com enfoques diferentes, que nos permitiu conhecer mais sobre sua formação, bem como 

suas posturas políticas e filosóficas. 

Procuramos nesta tese analisar como Dante Alighieri reconduziu seu ideal de paraíso 

por meio da escrita da Commedia. O envolvimento do poeta com as questões políticas de sua 

época, e como elas foram fundamentais para sua produção poética, foram debatidas com o intuito 

                                                           
339

 ELIOT, T.S. Dante. In: Ensaios. São Paulo: Art Editora, 1989, p.89. 
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de identificarmos como sua cidade natal, Florença, que era um paraíso acabou se tornando um 

inferno.  

A partir da análise do período do exílio, por nós entendido como um purgatório em 

vida, Dante escolheu seus principais guias e continuou sua busca por um paraíso nesta vida, um 

lugar no qual pudesse se estabelecer com sua família e sentir-se acolhido. Vagando pelas cortes 

da Península Itálica, o poeta encontrou refúgio e apoio financeiro, em outras regiões como o 

Veneto e a Emília Romanha. Procuramos demonstrar como a escolha dos guias representavam 

suas opções poéticas, religiosas e filosóficas, bem como tentar encaixar seu poema em um dos 

gêneros literários clássicos. 

Ao se estabelecer, com o apoio do senhor da cidade, em Ravena, Dante peregrino, 

encontrou seu ideal de paraíso. Analisamos a atmosfera política, bem como a influência dos 

mosaicos bizantinos da cidade na finalização de seu poema e percebemos como a estadia na 

cidade romanhola foi agradável e propriciou ao poeta o lugar ideal para terminar seu texto e se 

estabelecer até o fim de sua vida com sua família. 

Assim, procuramos com este trabalho, analisar a recondução do paraíso feito por 

Dante, de Florença à Ravena, que por meio de suas experiências e conhecimento pode escrever 

um poema, que encanta leitores há mais de setecentos anos. O poeta nos permite um 

conhecimento aprofundado do período com o sentido histórico e literal contido no seu texto, no 

entanto, é o sentido alegórico que confere universalidade ao poema, que mesmo sendo medieval é 

essencialmente eterno. 
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