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inTrodução

Estudar a Commedia é a contínua tentativa de desvendamento 
de uma poesia extremamente complexa e precisa, mediante a 
qual se representa todo o universo enquanto criação divina, 
na sua ordem e harmonia intrínsecas. Nada na Commedia, um 

“archi-testo onnicomprensivo”1, parece ser obra do acaso, 
mas sim fruto de intensa premeditação; e, não obstante sua 
extensão, o poema é em si uma unidade, dentro da qual 
cada componente converge na mesma concepção de ordem 
universal, e, mais do que isso, na representação do homem 
dentro dessa ordem, em todas as suas experiências morais, 
desde o mais degradante pecado até a suma bem-aventurança 
e a visão beatífica2. Tal se percebe em inúmeros aspectos do 
poema, como a sua organização moral, intimamente ligada à sua 
organização topográfica, em que cada pecado, má inclinação, 
ou virtude tem o seu lugar, segundo o princípio do contrapasso3, 
responsável pela determinação da justa recompensa de cada 
homem após a morte. Dentre as suas tantas manifestações, 
esta concepção é refletida também pelo próprio esquema 
métrico do poema, a terza rima – muito provavelmente criação 
de Dante4 –, mediante a qual cada verso ocupa o seu lugar 
definido, e cada terzina, enquanto unidade fundamental do 
discurso, participa de um conjunto maior, constituído pelo 
encadeamento das rimas.  

1 “In effetti fin dal 
Trecento gli studiosi 
sono stati d’accordo 
nel riconos-cere 
l’unicità della Comme-
dia proprio nel fatto 
che essa non può esse-
re assegnata a nessuna 
particolare famiglia di 
testi, giacché nella sua 
struttura sono com-
presi e sintetizzati una 
vasta serie di differen-
ti tipi letterari. Da ciò 
però non deriva che 
la Commedia possa 
essere semplicemente 
descritta come un ge-
nere «misto» o «ibri-
do»; si tratta, in realtà, 
di qualcosa di molto 
più inconsueto e ambi-
zioso: un «archi-testo» 
onnicomprensivo. Al 
suo centro non vi è 
un singolo genus e 
neanche un gruppo di 
genera, ma la tradizio-
ne letteraria nel suo 
complesso, come è 
confermato dalla mas-
siccia presenza nelle 
sue pagine di allusioni 
alla letteratura e alle 
pratiche ad essa con-
nesse.”, BARAŃSKI, 
Zygmunt G. “La Com-
media”, trad. Corrado 
Calenda, in BRIOS-
CHI, Franco; GIRO-
LAMO, Costanzo di. 
Manuale di Letteratura 
Italiana: storia per ge-
neri e problemi, Tori-
no: Bollati Boringhieri, 
1993-1996, volume 1, 
p. 492.
2 Essa representação 
da ordem universal, 
cujo resultado princi-
pal é a representação 
do homem dentro de 
tal ordem faz de Dante 
“poeta do mundo se-
cular”: “Com Dante, o 
indivíduo histórico re-
nasceu em sua unidade 
manifesta de corpo e 
espírito. Ficou sendo, 
ao mesmo tempo, ve-
lho e novo, e saiu do 
longo esquecimento 
em que estivera com 
maior força e liberdade 
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Não por outro motivo Otto Maria Carpeaux afirmou 
que “A crítica anglo-americana moderna tem, por isso 
mesmo, considerado Dante o maior ‘arquiteto’ poético de 
todos os tempos, o autor em quem melhor se pode estudar 
a ‘estrutura’ poética”5. Tudo na Commedia converge, de um 
modo ou de outro, no mesmo princípio de ordem, e é regido 
pela ideia da providência divina, a qual justifica todos os seus 
detalhes, desde os seus elementos mais previsíveis até aqueles 
que mais causam estranhamento6. Este princípio perpassa o 
desenvolvimento do poema, e, por meio dele, a Commedia 
se resolve nela mesma, fornecendo, ainda que de maneira 
velada, a chave para a sua própria compreensão. Mas, se ele 
está na base do poema como um todo, ele certamente está 
presente em suas mínimas estruturas; dentre elas, estão as 
suas “formas breves”, isto é, pequenas unidades de sentido 
de construção lapidar e efeito impactante, incorporadas 
ao longo de todo o poema. A sua unidade de escansão é a 
terzina, podendo sua extensão variar de uma a duas terzine; já 
a sua presença no poema manifesta o caráter “clássico” de 
Dante:

Il Dante piú sublime, e precisamente classico, suppone 
un mondo aperto e una facoltà di registrazione verbale 
di qualsiasi esperienza la quale resista, anzi si rinfocoli, a 
qualunque rallentamento di ritmo fino alla fissità: sia, dunque, 
eminentemente citabile. Da questo riguardo Dante é un 
produttore di auctoritates. Culturalmente egli è un uomo del 
medio evo per il quale (anche prescindendosi dalla verità 
rivelata) la sentenza, il detto in cui si deposita la sapienza 
umana, è fonte di conoscenza non meno (e comunque prima) 
che il ragionamento e l’esperienza diretta; salvo che, invece di 
limitarsi a incastonare e glossare detti memorabili, come era 
l’uso delle scuole, egli ne produce di suoi, e conferisce lo stesso 

de ação do que jamais 
antes. [...] A percep-
ção da história e da 
realidade imanente a 
que a Comédia havia 
chegado pela visão es-
catológica refluiu para 
a história real, enchen-
do-a com o sangue da 
verdade autêntica – 
pois que se chegara à 
compreensão de que a 
vida terrena e concreta 
de alguém está inscrita 
no seu destino final, e 
que qualquer evento, 
em sua singularidade 
concreta, completa, 
e autêntica, é impor-
tante dada a parte que 
tem no julgamento de 
Deus.”, AUERBACH, 
Erich. Dante: poeta 
do mundo secular, 
trad. Raul de Sá Bar-
bosa, Rio de Janeiro: 
Topbooks, 1997, pp. 
219-220.
3 Cf. Inferno XXVIII, 
142.
4 Sobre a “criação” da 
terza rima, cf. BEL-
TRAMI, Pietro G. La 
metrica italiana, Bolog-
na: il Mulino, 1991, p. 
105. Em Gli strumenti 
della poesia, o mesmo 
autor afirma: “che sia 
‘invenzione’ di Dante 
è certo, sebbene non 
dimostrabile.”, BEL-
TRAMI, Petro G. Gli 
strumenti della poesia. 
Bologna: Il Mulino, 
2002, §222, p. 138.
5 CARPEAUX, Otto 
Maria. História da li-
teratura ocidental, vo-
lume I. Parte III, “A 
Transição”: Capítulo 
I, “O ‘Trecento’”, São 
Paulo: Leya, 2011, pp. 
253-254.
6 Manifestação clara 
disso são os versos: « 
Le cose tutte quante / 
hanno ordine tra loro, 
e questo è forma / che 
l’universo a Dio fa si-
migliante. », Paradiso 
I, 103-105. Todos os 
trechos da Commedia 
aqui transcritos são da 
edição crítica DANTE, 
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piglio legislativo, la stessa sillabazione lapidaria, a tutti i suoi 
enunciati. 7

Entretanto, o que significa falar de “formas breves” em 
uma obra extensa como a Commedia? Significa considerar que 
a estrutura do poema, por extensa que seja, depende da coesão 
entre vários componentes de natureza diversa; e, dentre eles, 
destacam-se as formas breves, isto é, aforismos empregados 
em momentos muito particulares da obra. Tais formas breves, 
associando-se a outros elementos, e tendo sua presença 
sempre justificada, podem revelar aspectos essenciais do 
poema, sobretudo em relação ao estilo e ao modo de elocução 
adotado em seus diferentes momentos. Pois é forçoso que, 
na Commedia, o estilo e o modo de elocução estejam em 
constante adequação à matéria tratada, segundo o princípio 
da convenientia8: 

Tale suprema aderenza dello stile al suo oggetto è del resto 
ciò che Dante stesso sempre dichiara di ricercare: «sì che dal 
fatto il dir non sia diverso». Fatto e dire si stringono in verità 
in nodo indissolubile in questa poesia del reale, a cui nulla 
sembra restare estraneo o indifferente9.

Pressuposto fundamental para a leitura da Commedia é 
a sua concepção básica de universo, mediante a qual cada 
elemento seu obedece a um princípio de organização que 
confere a unidade necessária ao poema e permite uma gama 
muito vasta de situações e argumentos, os quais, contudo, 
não quebram a sua continuidade. Pressuposto deste trabalho 
foi que, na Commedia, modo de elocução e matéria são 
inseparáveis; já a sua hipótese foi que as formas breves, em 
suas diferentes configurações, seriam por vezes um recurso 
poético indispensável, podendo revelar aspectos fundamentais 

La Commedia, secon-
do l'antica vulgata, a 
cura di Giorgio Petroc-
chi, Arnoldo Monda-
dori, Società Dantesca 
Italiana, 1966-1967. 4v. 
7 C O N T I -
NI, Gianfranco. 
“Un’interpretazione di 
Dante”, in Un'idea di 
Dante: saggi danteschi. 
Torino: Einaudi, 1976, 
pp. 76-77.
8 “Premessa e fonda-
mento di questo «mi-
racolo» [Commedia] è 
quella che nel De vul-
gari eloquentia viene 
enunciata come una te-
oria della convenientia 
della lingua e dello stile 
alla materia trattata: un 
principio già affermato 
dalla retorica classica e 
medievale, ripreso da 
Dante nella menzio-
nata distinzione dei tre 
livelli stilistici (tragico, 
comico, elegiaco), cui 
corrispondono altrat-
tanti piani linguistici 
(illustre, mediocre, 
umile [...]), e rigorosa-
mente applicato nella 
produzione lirica so-
pratutto giovanile.”, 
MALATO, Enrico. 
Dante, 2. ed. Roma: 
Salerno Editrice, 2002, 
pp. 352-353.
9 LEONARDI, Anna 
Maria Chiavacci, “In-
troduzione”, in DAN-
TE, La Divina Com-
media, commento di 
Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, Milão: Ar-
noldo Mondadori, Os-
car Classici 2011, In-
ferno, p. XIX. O verso 
citado pela comenta-
dora está em Inferno 
XXXII, 12.
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do poema. O objetivo primordial deste trabalho foi verificar 
esta hipótese e, mediante a análise atenta das formas breves, 
compreender o modo como elas são empregadas por Dante, 
podendo participar da caracterização de diferentes situações 
do poema e, em plano mais abrangente, de cada um de seus 
três cânticos. 

Tal objetivo exige sobretudo um confronto direto com 
o texto do poema, mediante o qual a constituição interna de 
cada aforismo se esclarece e se individua. Entretanto, para 
se confrontar diretamente o texto, cumpre considerar vários 
aspectos, como: o argumento de cada aforismo, a personagem 
que o profere, as suas características métricas e a situação 
particular que ele constitui – narração, descrição, diálogo, 
discurso doutrinário. Além disso, notara-se, logo no início 
deste estudo, que é muito alta a frequência de formas breves 
no Paradiso, enquanto no Inferno a sua presença é relativamente 
escassa; isso, estando em estreita relação com a função que as 
formas breves parecem assumir no poema, sugeriu que o seu 
emprego deveria mais necessário no último cântico, originando 
outra questão a ser investigada no desenvolvimento deste 
trabalho. 

O confronto direto com o texto foi realizado mediante 
análises individuais de cada um dos aforismos, as quais 
tentaram considerar ao máximo a leitura de bibliografia sobre 
a Commedia. Além disso, a bibliografia levantada procurou 
abranger outras leituras que pudessem ter alguma relação, 
direta ou indireta, com a realização das análises e com as 
posteriores constatações sobre as formas breves e a Commedia. 
Desse modo, foram lidas outras obras de Dante, bem como 
tratados, textos e poemas com os quais ele provavelmente 
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entrou em contato, ou que ele próprio cita em suas obras. 
Consideraram-se, ainda, estudos sobre formas breves e suas 
diversas configurações, e textos sobre aspectos poéticos, 
retóricos e métricos, sobretudo na poesia italiana do Duecento 
e do Trecento. Ao final de cada análise, foi apresentada uma 
possível tradução do trecho em questão, em sua constituição 
essencialmente aforismática. Convém notar, contudo, que as 
traduções não manifestam qualquer pretensão poética, sendo 
apenas um modo de tornar mais clara a leitura feita de cada 
trecho, enquanto forma breve.

O trabalho aqui apresentado está separado em quatro 
capítulos. Os três primeiros acompanham o desenvolvimento 
deste estudo em todos os seus estágios, e cada um deles se 
dedica a um dos três cânticos do poema. Seu conteúdo consiste 
somente nas análises e traduções realizadas, sem nenhum tipo 
de acréscimo exterior, reservado para o último capítulo; e 
suas extensões desiguais denunciam a distribuição desigual de 
formas breves ao longo do poema. Aqui são dignas de menção 
as traduções e edições da Commedia fundamentais para a 
realização das análises: foram constantemente consultadas as 
traduções de Cristiano Martins, Italo Eugenio Mauro, Vasco 
Graça Moura e Xavier Pinheiro, os comentários de Cristoforo 
Landino e de Niccolò Tommaseo, e as edições comentadas 
de G. Robuschi, Anna Maria Chiavacci Leonardi, Charles S. 
Singleton, Giovanni Fallani, Nicola Maggi e Silvio Zennaro. 
De especial relevância foi, ainda, a edição crítica de Giorgio 
Petrocchi, La Commedia, secondo l’antica vulgata.  

O quarto capítulo consiste na meta principal deste 
estudo – alcançada mediante o desenvolvimento do trabalho 
apresentado nos capítulos anteriores –, e expõe as conclusões 
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às quais o estudo das formas breves da Commedia conduziu, 
considerando-as como recurso poético empregado por 
Dante, e observando como elas caracterizam cada um de seus 
cânticos e se situam no poema como um todo. Este foi o 
objetivo que motivou a realização de todas as análises; estas, 
por sua vez, sustentam as posteriores constatações acerca de 
aspectos poéticos e retóricos da Commedia, as quais sempre 
constituíram o objetivo primeiro deste trabalho.
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PriMeiro caPíTulo: Inferno

I.
Temer si dee di sole quelle cose

c’hanno potenza di fare altrui male;
de l’altre no, ché non son paurose.10

Este aforismo é de estrutura bimembre. Seu primeiro 
membro, nos dois versos iniciais, é uma afirmação que assume 
forma de conselho indireto, mediante si dee. Já o segundo, 
no último verso, é uma negação, a qual confirma o que está 
enunciado no primeiro membro. Por isso, o “conselho”, 
presente de modo afirmativo nos dois primeiros versos, é 
confirmado ao desdobrar-se de modo negativo no último, 
cuja expressão de l’altre no cria uma dependência em relação 
ao primeiro membro. Esta dependência se deve ao alto valor 
sintético da expressão, com a presença da palavra altre, a qual 
obrigatoriamente remete ao que é dito anteriormente na 
terzina, e, ainda, com a elipse de dois elementos, cuja falta é 
suprida pelo primeiro verso: o termo cose e a forma verbal 
Temer si dee, ambos presentes no verso de abertura. 

Por outro lado, o primeiro membro do aforismo também 
depende do segundo, uma vez que este, evidenciando o 
fundamento geral da terzina (ché non son paurose), leva a uma 
conclusão lógica, presente nos dois primeiros versos, 
confirmando o primeiro membro. Logo, a ideia do último 
verso resulta imediatamente na dos dois anteriores, pois, se 

10 Inferno II, 88-90. 
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as coisas que não fazem mal ao próximo não são temíveis 
(segundo membro), então só se deve temer aquilo que pode 
prejudicar o próximo (primeiro membro). Percebe-se, com 
isso, um “desenvolvimento inverso” descrito pelo aforismo, 
pois ele apresenta a conclusão lógica antes de apresentar o 
seu fundamento; e tal tensão entre a expectativa de leitura 
e o próprio desenvolvimento do aforismo faz parte da sua 
força elocutiva, dotada de certo caráter enigmático. Percebe-
se, ainda, a relação de interdependência entre ambos os 
seus membros, que remetem um ao outro mutuamente.  
Entretanto, tal relação de interdependência não está explícita 
no aforismo, no qual está muito mais evidente a dependência 
do segundo membro em relação ao primeiro. Isso ocorre 
porque o aforismo não encadeia as ideias de modo a fazer 
uma demonstração; ele lança duas ideias cuja relação a própria 
leitura deverá evidenciar. 

Cada membro corresponde a uma das afirmações 
principais do aforismo. A primeira diz que somente aquilo 
que está em potência de fazer mal ao outro deve ser temido; 
a segunda diz que as outras coisas, ou seja, aquilo que não 
faz mal ao outro, não devem ser temidas, por nem serem 
dignas de medo (non son paurose). Assim, o aforismo, em uma 
primeira interpretação, diz que sentir medo de algo que não 
pode prejudicar o próximo é ir contra a própria razão, pois 
isso equivale a temer o que não é temível. Por outro lado, 
a associação entre essa forma aforismática e o pensamento 
de que o homem só teme o que é um mal leva à conclusão 
secundária de que o mal, no plano da Commedia, só existe na 
possibilidade de se prejudicar o próximo. Logo, o homem não 
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deve temer o que não pode prejudicar o próximo, porque isso 
não chega a ser um mal. 

Pode-se perceber aqui um debate implícito com a 
filosofia aristotélica, segundo a qual estes versos teriam a 
seguinte interpretação: uma pessoa deve temer o que faz mal 
ao próximo, porque, racionalmente, é de se esperar que aquilo 
que faz mal ao próximo esteja em potência de fazer mal a ela 
também. Haveria um fundo “egoísta” nessa interpretação, o 
qual, contudo, não condiz com a personagem que profere o 
aforismo e com a situação particular em que ele é enunciado: 
esta terzina se encontra em uma situação muito peculiar do 
poema, em que Virgílio não representa uma autoridade, 
diferentemente do que ocorre em muitos outros momentos do 
Inferno e do Purgatorio. Isso se deve precisamente ao fato de ser 
Beatriz a sua interlocutora. Sabe-se o papel fundamental que 
ambos assumem na Commedia, fazendo diversos ensinamentos 
a Dante ao longo do poema e revelando a sabedoria que 
lhes confere autoridade. Entretanto, o presente aforismo 
mostra que as personagens não estão em igualdade no que 
concerne à sua sabedoria: é somente Beatriz que representa 
aqui uma autoridade, consequência da única diferença efetiva 
entre ambos, a fé cristã. É por causa da fé que Beatriz está 
no Paraíso, assim como é somente por causa da falta de fé 
que Virgílio está no Limbo. Isso se manifesta na própria 
constituição do aforismo, cuja forma de exposição de um 
preceito moral (marcado sobretudo por si dee), reflete a relação 
que se estabelece entre as personagens da cena: Beatriz, por 
causa da fé cristã, é uma alma mais sábia do que Virgílio, o 
qual, não obstante toda a sua sabedoria, habita no Limbo. 
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Esse único – porém fundamental – elemento confere 
autoridade a Beatriz, e permite que a terzina seja interpretada 
em um plano mais adequado do que aquele aristotélico, com 
o qual o aforismo está em implícita tensão: o mal, única 
coisa que deve ser temida pelo homem, consiste somente 
na possibilidade de se prejudicar o próximo. Logo, é uma 
irracionalidade temer o que não prejudica o próximo, pois 
isso não é um mal e, portanto, não deve ser temido. Tal 
interpretação, situada em um plano de altruísmo superior, 
mostra que essa verdadeira racionalidade revelada por Beatriz 
só é possível por intermédio da fé, pois, por mais sábio que o 
homem seja, sem a fé ele ainda poderá agir irracionalmente, 
temendo o que não é para ser temido. Trata-se, naturalmente, 
de uma leitura secundária, pois relaciona a terzina a questões 
que ela não aborda diretamente. 

Esta terzina compõe um discurso de Beatriz presente 
na narração que Virgílio faz, no canto II, da sua descida ao 
Inferno; logo, esta terzina, embora sendo criação de Beatriz, 
é efetivamente enunciada por Virgílio, tendo sido proferida 
por Beatriz em um tempo anterior ao do poema. Por outro 
lado, a situação desta terzina na Commedia mostra que ela se 
dirige indiretamente a Dante, o qual, nesse canto, hesita em 
relação à sua viagem: mediante estes versos, Beatriz está 
implicitamente dizendo a Dante que ele deve realizar a sua 
viagem, não temendo o que não é verdadeiramente digno 
de medo. Logo, a narração de Virgílio e o discurso contido 
nessa narração possibilitam a ação fundamental do poema, 
pois constituem o meio pelo qual Virgílio encoraja Dante a 
empreender a sua viagem. Com isso, essa terzina, considerada 
em sua forma aforismática, pode ser assim traduzida: 
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“Devem-se temer somente as coisas que podem fazer mal ao 
próximo; as outras não, porque não são temíveis.”

II.
E quella a me: « Nessun maggior dolore

che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore. »11

Desconsiderando-se a sua parte narrativa, essa terzina, 
proferida por Francesca da Rimini, é formada por um 
aforismo e por um acréscimo relativo à sua situação dentro 
do poema. O aforismo, por sua vez, é constituído por uma 
afirmação única que não pode ser fragmentada em membros 
significativos, desenvolvendo-se mediante uma relação 
de correspondência entre dois elementos, maggior dolore e 
ricordarsi del tempo felice ne la miseria, os quais não podem, 
contudo, ser considerados membros independentes do 
aforismo. Entretanto, o que chama atenção aqui é a forma 
peculiar pela qual essa correspondência é construída; e isso 
se deve sobretudo ao termo nessun e à sua associação com 
che. Mediante essa construção, é como se Francesca estivesse 
caracterizado ricordarsi del tempo felice ne la miseria como maggior 
dolore, fazendo isso por meio de um elemento negativo (nessun), 
que reforça a qualidade maggior atribuída a dolore. Nesse 
sentido, são notáveis a antítese entre tempo felice e miseria, a 
qual se projeta em dolore também reforçando a ideia de maggior, 
e a estrutura predominantemente nominal da terzina, com a 
justaposição dos termos nessun, maggior e dolore. Todos esses 
elementos conferem unidade ao aforismo, revelando que o 
seu desenvolvimento converge em maggior dolore, expressão 
destacada ainda pela rima em dottore.

11 Inferno V, 121-123.
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Estes versos são de simples compreensão, e dizem que 
não há dor maior do que a lembrança da felicidade quando 
se está na miséria. Trata-se da introdução da resposta de 
Francesca à pergunta que Dante fez sobre o início de seu 
romance com seu cunhado Paolo; e é esta situação que leva 
Francesca a proferir tal sentença: lembrar-se do início do 
seu romance (tempo felice), quando ambos estão no Inferno, 
sendo punidos por causa disso (miseria). A situação em que 
esta terzina é enunciada serve como um pano de fundo que 
acentua a sua força elocutiva, na medida em que intensifica 
o atual sofrimento (maggior dolore) de Francesca, causado pela 
sua felicidade passada. Assim, esta forma breve está em total 
consonância com o caráter do Inferno, o que se nota também 
pelo acréscimo e ciò sa ’l tuo dottore, expressão que se refere a 
Virgílio, segundo defendem muitos comentadores. Mais do 
que fazer uma mera referência a Virgílio, este acréscimo tem 
um sentido profundo: a verdade proferida por Francesca, 
embora tenha sido originada por uma experiência pessoal da 
personagem, é sentida por qualquer alma do Inferno. Por isso, 
nem mesmo Virgílio, em sua sabedoria (dottore), pode deixar de 
sentir intensamente a ideia expressa em maggior dolore, uma vez 
que também ele está privado de Deus. Além disso, a referência 
a Virgílio pode estar relacionada a dois trechos da Eneida. Um 
deles estaria na história de Dido e Eneias, a qual formaria um 
paralelo com a história de Francesca e Paolo; o outro seria o 
momento em que Eneias se recorda da destruição de Tróia12.

A fala de Francesca revela, portanto, o profundo 
sentimento das almas do Inferno, cujo caráter se manifesta 
aqui em toda a sua intensidade: independentemente da sua 
punição (se é que há alguma punição direta), qualquer círculo 

12 Cf. Eneida IV, 647-
705. Que dottore se 
refira a Virgílio é inter-
pretação defendida por 
grande parte dos co-
mentadores, os quais 
consideram sobretudo 
os dois trechos da 
Eneida aqui referidos. 
Cf. ROBUSCHI, G., in 
DANTE, Commedia, 
testo critico della So-
cietà Dantesca Italiana 
(ediz. Hoepli), intro-
duzione di A. Chiari, 
note di G. Robuschi, 
Milano: Bietti, 1966, 
ad locum (p. 55); LE-
ONARDI, op. cit., ad 
locum (p. 161); SIN-
GLETON, Charles S., 
in DANTE, The Divi-
ne Comedy, translated 
with a commentary, by 
Charles S. Singleton, 
Princeton: Prince-
ton University Press, 
1991, ad locum (p. 93); 
LANDINO, Cristofo-
ro. Comento sopra la 
Comedia, a cura di Pa-
olo Procaccioli, Roma: 
Salerno Editrice, 2001, 
ad locum (pp. 464-
465); TOMMASEO, 
Niccolò; MARUCCI, 
Valerio. Commento 
alla Commedia. Roma: 
Salerno Editrice, 2004, 
ad locum (t. 41, p. 
203). Entretanto, a 
despeito do que afirma 
parte considerável dos 
comentadores, Gian-
franco Contini defen-
de, com base em um 
trecho da Consolatio 
Philosophiae, que [i]
l tuo dottore se refere 
a Boécio, ideia que, 
de resto, já se apre-
senta no comentário 
de Tommaseo, o qual, 
além de citar a Eneida, 
cita também a Con-
solatio Philosophiae, 
ambas como possíveis 
referências criadas pela 
terzina em questão. 
Cf. CONTINI, Gian-
franco. “Dante come 
personag g io-poeta 
della Commedia”, in 
Un'idea di Dante: sag-
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do Inferno é doloroso na medida em que constitui um 
confronto entre a felicidade passada e a miséria presente e 
eterna. Essa é, antes de qualquer outra, a punição fundamental 
do Inferno, que percorre todos os seus círculos, dentre eles o 
Limbo, morada de Virgílio. Por isso, até as almas do Limbo, 
as quais, a princípio, não sofrem nenhuma punição, sentem a 
pena fundamental do Inferno. 

Assim, realiza-se nessa terzina uma interseção entre o 
plano particular da experiência de Francesca e o plano geral 
da experiência de qualquer alma do Inferno. Nessa interseção 
está o sentido profundo do aforismo, acentuado pela sua força 
elocutiva: a constituição desta forma breve – sobretudo em sua 
estrutura predominantemente nominal – cria a impressão de 
que ela se desenvolve como uma resposta imediata à experiência 
de Francesca; sente-se aqui um caráter de espontaneidade, 
em que as palavras fluem com certa liberdade, fundindo-se 
as estruturas umas nas outras, e tornando o aforismo uma 
unidade. Esta fala tem uma constituição quase que imperfeita 
– e, por isso mesmo, forte –, que pode ser associada à situação 
em que ela ocorre dentro do poema; e uma de suas possíveis 
traduções, enquanto forma aforismática, é:

“Nenhuma dor maior do que a lembrança do tempo 
feliz, quando na miséria.” 

III.
D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista,

ingiuria è ’l fine, ed ogne fin cotale
o con forza o con frode altrui contrista.13

Tem-se aqui um aforismo composto por dois membros 
cuja extensão cria simetria dentro da terzina; esses membros, 
ligados pelo termo ed, estabelecem relação de adição entre 
si. Há, no primeiro, uma afirmação, D’ogne malizia ingiuria è ’l 

gi danteschi, op. cit., p. 
43. Já no volume Dan-
te, tutte le opere, os 
cometadores reconhe-
cem que a fala de Fran-
cesca faz referência a 
uma sentença da Con-
solatio Philosophiae, 
mas consideram que a 
expressão tuo dotto-
re se refere a Virgílio: 
cf. DANTE, Tutte le 
opere, introduzione di 
Italo Borzi, Commen-
ti a cura di Giovanni 
Fallani, Nicola Maggi e 
Silvio Zennaro, Roma: 
Newton, 1993, ad lo-
cum (p. 62).
13 Inferno XI, 22-24.



2 0

fine, intercalada pela oração ch’odio in celo acquista, a qual, além 
de contribuir para que ambos os membros tenham a mesma 
extensão, cria uma suspensão da ideia principal, retardando a 
realização da afirmação, a qual só encontrará a sua resolução 
no verso seguinte. Já o segundo membro, ed ogne fin cotale o con 
forza o con frode altrui contrista, retoma um elemento do primeiro 
(fin) e o desenvolve, levando ao desfecho da sentença. É 
interessante observar o tom acentuadamente lógico desse 
aforismo, o qual é reforçado pela expressão ed ogne fin cotale, 
que, retomando e caracterizando a consequência de malizia – 
isto é, a ingiuria –, evidencia as possíveis manifestações desta. 
Ainda no segundo membro, chama atenção a estrutura o con 
forza o con frode, a qual, com repetição e aliteração, cria uma 
cadência marcante no terceiro verso.

A adição de ambos os membros cria uma sequência 
expositiva; e a terzina descreve, com isso, um movimento 
linear: Virgílio primeiramente desenvolve malizia de modo a 
evidenciar o seu fim (ingiuria), o qual, por sua vez, é retomado 
e desenvolvido até que haja a exposição de seus efeitos (forza 
e frode). Isso revela o caráter essencialmente demonstrativo do 
aforismo, o qual ainda é reforçado pela presença do termo ogne 
em ambas as suas proposições, indicando o modo generalizado 
da terzina – a qual se aplica a todo tipo de malizia e de ingiuria 
–, e mostrando que as palavras de Virgílio não têm – como o 
aforismo de Francesca – fundamento direto na experiência, 
mas sim na sabedoria característica do personagem. 

Não obstante seja constituído por dois membros, este 
aforismo explicita três ideias em seu plano geral. A primeira é 
a de que toda malícia desperta ódio no céu (ogne malizia, ch’odio 
in cielo acquista) e, portanto, é punida por Deus. A segunda é 
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a de que o fim de qualquer malícia é a injúria (D’ogne malizia, 
ingiuria è ’l fine). Já a terceira é a de que a injúria se manifesta ou 
pela fraude ou pela força contra o alvo da malícia. Essa forma 
breve, portanto, caracteriza a malícia como potência e a injúria 
como ato, descrevendo os modos pelos quais o homem pode 
prejudicar o próximo: a malícia é a potência que resulta na 
injustiça (ingiuria è ’l fine), cujas manifestações (desonestidade 
ou violência) são punidas por Deus. Isso apresenta relação 
com a ética aristotélica, segundo a qual uma pessoa é injusta 
quando, movida pela malícia, causa dano voluntariamente, 
mediante a violação de uma lei geral ou particular14. 

As características desta forma breve podem ser diretamente 
associadas a quem a proferiu: há, ocupando metade da terzina, 
uma afirmação que tem um termo (fine) desenvolvido em uma 
segunda afirmação, levando à conclusão geral do enunciado. 
Tal constituição reforça o caráter expositivo desse aforismo; e 
isso é interessante na medida em que Virgílio é o personagem 
da Commedia que reúne em si todo o conhecimento e todos 
os valores da Antiguidade, fundamentais na constituição do 
Inferno15. E isso se torna ainda mais relevante quando se 
considera que esta terzina pertence à explicação de Virgílio 
sobre a topografia do Inferno, na qual ele expõe o princípio 
de organização do primeiro reino. Logo, mesmo ao dizer que 
a malícia desperta ódio no céu, Virgílio discorre como alguém 
que, por meio da razão, conhece verdades sobre o mundo e o 
homem, considerando os efeitos dos maus e bons costumes 
humanos e compreendendo os meios pelos quais atua a justiça 
divina. Assim, tomada em seu caráter demonstrativo, essa 
terzina pode, como forma aforismática, ser assim traduzida:

14 Cf. Ética a Nicôma-
co V, 8.
15 “Il concetto di colpa 
è fondato quindi sul 
concetto romano di 
diritto, come sull’etica 
classica è costruito 
tutto l’Inferno”, LE-
ONARDI, op. cit., ad 
locum (pp. 338-339).
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“De toda malícia, que inspira ódio no céu, o fim é a 
injúria; e tal fim sempre ofende o próximo ou pela força ou 
pela fraude.”

IV.
La frode, ond’ ogne coscïenza è morsa,
può l’omo usare in colui che ’n lui fida

e in quel che fidanza non imborsa.16

Inicialmente, a divisão desse aforismo pode suscitar 
alguns problemas. Trata-se de um aforismo com duas partes 
principais; entretanto, a divisão entre essas partes apresenta 
dupla possibilidade. Uma alternativa seria dividir a terzina 
em afirmação principal (constituída pelos dois primeiros 
versos), seguida por um acréscimo (terceiro verso), que 
consideraria o fato de o primeiro verso não apresentar sentido 
completo sozinho. Mas essa divisão não parece refletir a 
verdadeira estrutura do aforismo, uma vez que ela confere 
mais importância ao segundo verso do que ao terceiro, sendo 
que aqui ambos os versos têm o mesmo peso enquanto 
desenvolvimento do tema. Por isso, visto que o primeiro 
verso, mesmo sem sentido completo, apresenta o tema, a 
divisão mais correta parece ser entre apresentação do tema 
(explícito em frode, no primeiro verso) e predicado atribuído 
a esse tema (nos dois versos seguintes). Como essas partes 
não são relativamente autônomas, convém não considerá-las 
membros efetivos. 

Na primeira parte, tem-se, além da enunciação do 
tema, uma característica dele: ond’ ogne coscïenza è morsa, que 
se coloca, então, dentro da própria apresentação do tema, 
como característica essencial dele. A segunda parte, por sua 

16 Inferno XI, 52-54.
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vez, pode ser subdividida em duas partes secundárias, cada 
uma correspondente a um verso. Já a junção de ambas as 
partes do aforismo revela que ele se desenvolve mediante a 
relação estabelecida entre três termos principais: frode, omo e 
fidanza (cada qual em um verso da terzina). Considerando-se 
a relação estabelecida entre esses três termos, dos quais frode 
é o principal, percebe-se que o aforismo não desenvolve o 
seu tema em uma definição, mas em função dos outros dois 
elementos. Isso revela o caráter expositivo do aforismo, 
reforçado pela generalização criada pelo termo ogne.

Assim, esse aforismo apresenta três ideias principais, 
cada qual em um verso. A primeira ideia é de que qualquer 
consciência é violentamente ofendida (è morsa) pela fraude; a 
segunda é de que o homem pode empregar a fraude contra 
quem confia nele, caracterizando-se como um traidor; e a 
terceira é de que o homem pode também empregá-la contra 
quem não confia ou não tem motivos para confiar nele 
(fidanza non imborsa), caracterizando-se como um falsificador. 
Cabe esclarecer que a expressão fidanza non imborsa – em que 
imborsa é criação do próprio Dante – cria uma imagem com o 
significado de não possuir confiança. A ideia geral da terzina é, 
portanto, bastante simples: a fraude pode ser empregada contra 
quem tem ou não tem confiança no homem que a pratica; isto 
é, o homem pode, por meio dela, prejudicar qualquer pessoa. 
Por isso, frode é desenvolvida em função da forma como ela 
pode ser empregada pelo homem (omo), o que, por sua vez, 
pode derivar em duas possibilidades, relacionadas à confiança 
(fidanza) que se tem em quem a pratica. 

Percebe-se, portanto, que o aforismo desenvolve 
amplamente a relação estabelecida entre os seus três termos 
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fortes: frode não é definida, mas caracterizada em função de 
omo, cuja ação é descrita em função de fidanza. A característica 
essencial do tema também não é colocada na forma de uma 
definição; isso, aliado ao emprego do vocábulo ogne, que 
confere ao aforismo o caráter de uma generalização, mostra 
que ele se desenvolve como uma exposição, não apresentando, 
a princípio, uma relação imediata com a experiência, mas sim 
com certo conhecimento prévio. Isso não significa, entretanto, 
que a experiência seja incompatível com a exposição de uma 
verdade generalizada; isso apenas indica que esse tipo de 
formulação, ainda que parta de uma experiência não relatada, 
coloca-se em um plano que já não depende mais dela. Não há 
aqui uma resposta direta a uma experiência, mas a elucidação 
de uma verdade que, em sua generalização, já não se situa 
mais no campo imediato da experiência. Logo, essa terzina, em 
sua forma aforismática, pode ser traduzida como:

“A fraude, que fere toda consciência, pode ser empregada 
pelo homem contra quem nele confia ou contra quem nele 
não deposita confiança.”

V.
« Filosofia », mi disse, « a chi la ’ntende,

nota, non pure in una sola parte,
come natura lo suo corso prende

dal divino ’ntelletto e da sua arte »17.

Este aforismo se desenvolve de modo muito interessante. 
Há a articulação entre duas partes, as quais, não sendo 
autônomas, não devem ser consideradas membros efetivos: 
uma é constituída pelos dois primeiros versos, que apresentam 
a base para a ideia principal; a outra é formada pelos dois 

17 Inferno XI, 97-100.
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últimos versos, nos quais se encontra a ideia principal. A 
estrutura da afirmação principal, Filosofia nota come natura lo suo 
corso prende dal divino ’ntelletto e da sua arte, é quebrada nos dois 
primeiros versos pelas orações intercaladas a chi la ’ntende e 
non pure in una sola parte. O efeito disso, juntamente com a 
intervenção do narrador (mi disse), é retardar o desfecho do 
aforismo, criando uma suspensão que se resolve parcialmente 
no segundo verso, sendo plenamente resolvida somente a 
partir do terceiro verso. 

A suspensão é criada da mesma maneira nos dois 
primeiros versos: uma palavra é dita (no primeiro caso, 
filosofia; no segundo, nota), sendo imediatamente seguida pela 
interrupção; ou seja, nos dois primeiros versos, a sequência do 
aforismo é interrompida logo depois da palavra de abertura. 
Dessa forma, há uma simetria nessa fala de Virgílio que pode 
ser percebida de dois modos. Em primeiro lugar, ela pode ser 
evidenciada pelo fato de os dois últimos versos constituírem a 
verdade enunciada pelo aforismo, enquanto os dois primeiros 
trazem o seu fundamento e preparação; ela pode também ser 
evidenciada pelo fato de os dois primeiros versos apresentarem 
suspensões (criadas do mesmo modo), cuja resolução se 
encontra nos dois últimos. E tal simetria é aparente também 
nas rimas dispostas alternadamente – disposição essa que, na 
Commedia, só é possível em um conjunto de quatro versos 
formado por uma terzina seguida do primeiro verso da terzina 
seguinte.

Apesar de se constituir como afirmação única, esse 
aforismo expõe várias ideias. Na apresentação, Filosofia, a chi la 
’ntende evidencia que as palavras de Virgílio têm fundamento 
na filosofia. Já nota, non pure in una sola parte explicita que a ideia 
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a ser proferida é expressa mais de uma vez pelos filósofos 
(aqui, mas especificamente, Aristóteles). O que se segue à 
apresentação é a ideia essencial: natura lo suo corso prende / 
dal divino ’ntelletto e da sua arte. Virgílio está dizendo que todo 
o curso da natureza deriva de Deus e dos seus atos (sua 
arte), o que é postulado pela filosofia. Isso porque Deus é 
o primeiro motor imóvel, que, permanecendo fixo, move 
todo o universo, ideia que, tendo raiz aristotélica, está 
presente em várias situações da Commedia18. Aqui, portanto, 
está sendo dito que a natureza segue o seu curso segundo 
a inteligência de Deus (divino ’ntelletto) e os Seus atos (sua 
arte), pois todo o movimento do universo é gerado pelo 
amor de Deus e pelo amor a Deus – o que constitui uma 
adaptação da filosofia aristotélica à concepção cristã do 
universo. Com isso, esta forma breve enuncia o que será 
um dos temas desenvolvidos com prioridade no Paradiso. 

É de notar que os dois últimos versos poderiam, por 
si só, constituir o aforismo; entretanto, os dois primeiros 
versos (que tornam a estrutura do aforismo mais rica e 
interessante) são relevantes por trazerem o fundamento 
da ideia principal, conferindo a Virgílio o papel de 
reunir em si toda a sabedoria filosófica. Além disso, os 
dois primeiros versos tornam mais perceptível o caráter 
assertivo do aforismo, cuja intenção é enunciar uma 
verdade filosoficamente fundamentada; isso permite que 
ele, em sua totalidade, seja traduzido como: 

“A filosofia, a quem a compreende, observa, e não 
somente em uma parte, como a natureza o seu curso toma 
do divino intelecto e da sua arte.”

18 Cf., para citar algu-
mas das ocorrências 
mais evidentes de tal 
concepção, Paradiso 
XXIV, 130-132: Io cre-
do in uno Dio / solo 
ed eterno, che tutto il 
ciel move, / non moto, 
con amore e con disio; 
e Paradiso XXVIII, 
41-42: Da quel punto / 
depende il cielo e tutta 
la natura.
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VI.
Oh cieca cupidigia e ira folle,

che sì ci sproni ne la vita corta,
e ne l’etterna poi sì mal c’immolle!19

Há, nesta forma breve, duas partes principais: a 
apresentação dos seus temas, cupidigia e ira (no primeiro verso), 
e a atribuição do predicado aos temas (nos versos seguintes). 
Já no primeiro verso, dois qualificadores são atribuídos aos 
temas, indicando suas características essenciais: cieca para 
cupidigia e folle para ira. Entretanto, são os dois versos seguintes 
que expõem o verdadeiro caráter dos termos principais da 
forma breve, apresentando duas palavras que, pode-se dizer, 
coordenam o seu desenvolvimento na terzina: corta e etterna, 
ambas referentes a vita. Tais palavras estabelecem entre si uma 
relação de antítese; e é precisamente esse o caráter essencial 
do aforismo, pois os seus temas são desenvolvidos de modo 
a evidenciar a relação antitética que eles mesmos encerram. 
Ainda na segunda parte do aforismo, é notável a presença 
das estruturas sì ci sproni e sì mal c’immolle, as quais, ciando um 
paralelismo, reforçam a antítese entre os versos, acentuada 
também pelo termo mal, único elemento que diferencia as 
duas expressões. 

O desenvolvimento do predicado, subdividido em duas 
estruturas, permite considerar que a terzina é uma espécie de 
constatação acerca de cupidigia e ira. Os adjetivos cieca e folle 
revelam como a cupidez e a ira impedem a plena atividade 
da razão humana. Entretanto, as duas ideias expressas no 
predicado não parecem igualmente claras. No segundo verso 
da terzina, isso se deve à expressão vita corta, a qual é facilmente 
resolvida pelo verso sucessivo, pois o confronto entre os 

19 Inferno XII, 49-51.
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dois últimos versos permite perceber a relação opositiva 
criada pelos termos corta e etterna: dentro do contexto da 
Commedia, é fácil deduzir que (vita) etterna se refere à vida após 
a morte, o que leva à conclusão de que vita corta se refere à 
vida terrena. Assim, o segundo verso diz que a cupidez e a ira 
nos estimulam fortemente (sì ci sproni) durante a vida terrena.  
Cabe aqui observar que o sentido de spronare é “esporear”, 
encerrando a ideia de que a cupidez e a ira, ao incitarem o 
homem, dominam-no. 

Já a compreensão do terceiro verso se torna mais complexa 
por causa da forma verbal immolle, que, a princípio, significa 
“encharca”. Poder-se-ia pensar que isso é o claro sinal de uma 
figura, fenômeno de fato coerente com a situação da terzina 
dentro do poema. Entretanto, a primeira referência criada 
por esse verbo não é tão abstrata, estando ligada, na verdade, 
à situação concreta, ocorrida no Inferno, que levou o poeta 
a escrever tais palavras. O verbo diz respeito à punição dos 
violentos contra o próximo, submersos no rio Flegetonte de 
sangue fervente. Com isso, o terceiro verso diz respeito, em 
seu primeiro sentido, a uma experiência concreta. É claro que, 
posteriormente, pode ser feita uma leitura figurada da terzina, 
mas não se deve ignorar o sentido literal da viagem de Dante20. 
A primeira ideia criada pelo terceiro verso é, portanto, de 
que a ira e a cupidez são severamente punidas após a morte, 
submergindo-nos no sangue fervente do rio Flegetonte. 
E esse emprego da primeira pessoa do plural relaciona as 
palavras de Dante à condição humana em geral, criando uma 
transição entre a situação particular que gerou a terzina e o 
plano geral a que ela se refere. Percebe-se agora que cupidigia 
e ira são desenvolvidas em função da oposição entre corta e 

20 Dante não poucas 
vezes afirma ser o seu 
poema a transcrição 
fiel daquilo que viu 
verdadeiramente. Cf., 
por exemplo: Se tu 
se’ or, lettore, a creder 
lento / ciò ch’io dirò, 
non sarà maraviglia, 
/ ché io che ’l vidi, a 
pena il mi consento., 
Inferno XXV, 46-48. 
Muitos são os textos 
que discutem a relação 
entre a realidade, a ale-
goria e o símbolo na 
Commedia; mas, para 
algumas discussões 
relevantes sobre o pro-
blema, cf. CONTINI, 
Gianfranco. “Dante 
come personaggio-
-poeta della Comme-
dia”, op. cit., pp. 33-
62; NARDI, Bruno. 
“Sull’interpretazione 
allegorica e sulla strut-
tura della «Commedia 
di Dante»” Saggi e 
note di critica dan-
tesca; premessa alla 
ristampa di Francesco 
Santi, Spoleto (Peru-
gia): Centro italiano 
di studi sull’alto Me-
dioevo, 2013, pp. 110-
165; SINGLETON, 
Charles S. “La sostan-
za delle cose vedute”, 
La poesia della Divina 
Commedia. Bologna: 
Il Mulino, 1999, pp. 88, 
100-107.
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etterna: ambas são tão intensamente punidas na vida eterna 
quanto nos estimulam na vida terrena. Logo, cupidigia e ira 
carregam em si a relação antitética fundamental do aforismo. 

A conformidade entre o estímulo e a punição provocados 
pela cupidez e pela ira é refletida na estrutura semelhante 
dos dois últimos versos, a qual permite entrever uma ideia 
de proporcionalidade; já a oposição entre eles é marcada por 
corta e etterna, sendo reforçada por mal,  no terceiro verso. 
Isso, entretanto, não evidencia o caráter do aforismo em sua 
totalidade: não há aqui uma demonstração, e a forma breve não 
está explicando por que a cupidez e a ira são tão estimulantes 
ou tão dolorosamente punidas; ela simplesmente faz uma 
declaração. O caráter exclamativo desses versos não apresenta 
a sobriedade das demonstrações, e essa terzina não apresenta o 
fundamento de suas palavras, aproximando-se, na verdade, de 
uma reflexão “espontânea”, provocada por uma experiência 
particular: a visão da punição dos violentos contra o próximo. 
Tal experiência leva o viajante a fazer uma consideração em 
tom de admiração, resolvida como exclamação21, e é como 
se aqui o leitor tivesse acesso aos pensamentos imediatos de 
Dante ao presenciar tal punição. Por isso, essa terzina, em sua 
forma de aforismo, pode ser traduzida como:

“Oh cega cupidez e louca ira, que tanto nos incitam na vida 
breve e tão dolorosamente nos submergem na vida eterna!” 

VII.
Ahi quanto cauti li uomini esser dienno

presso a color che non veggion pur l’ovra,
ma per entro i pensier miran col senno!22

21 “Sono frequenti 
nella Commedia ques-
te terzine, che rispec-
chiano il fine didasca-
lico del poema, in cui 
il discorso assume il 
tono delle considera-
zioni oratorie, quale 
esame delle passioni 
e dei peccati.”, Tutte 
le opere, commen-
ti a cura di Giovanni 
Fallani, Nicola Maggi 
e Silvio Zennaro, op. 
cit., ad locum (p. 100); 
“l’apostrofe, rivolta 
come altrove non agli 
uomini, ma ai vizi che 
li travolgono, risuona 
non tanto come co-
nadanna quanto come 
dolorosa pietà per il 
genere umano così fa-
cilmente preda di tali 
inganni”, LEONAR-
DI, op. cit., ad locum 
(p. 369). 
22 Inferno XVI, 118-
120.
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Constituído por uma afirmação única, este aforismo 
não pode ser separado em membros; ele todo constitui 
uma unidade, evidenciada nas relações entre seus termos. 
Há, no segundo e terceiro versos, a ideia de uma oposição, 
presente em ovra e pensier. Esses vocábulos não formam, em 
si, uma antítese; mas o desenvolvimento do aforismo constrói 
entre eles um princípio de oposição. O primeiro verso diz 
simplesmente que os homens devem estar atentos (cuati), e 
o seu sentido pode ser parcialmente preenchido pelo verso 
seguinte: os homens devem estar atentos quando próximos 
daqueles que não veem somente (pur) os seus atos (ovra). 
Entretanto, é o terceiro verso que confere sentido pleno à 
terzina e justifica o emprego da palavra cauti: os homens 
devem estar atentos porque os seus pensamentos podem ser 
descobertos por aqueles que não veem só os atos externos, 
mas percebem também as suas motivações. Assim, é a própria 
sucessão dos versos que sustenta o aforismo, sendo que o 
último verso constitui a sua base: o primeiro verso, por si 
só, não tem sentido pleno; o seu sentido é parcialmente 
preenchido pelo segundo; entretanto, é somente o terceiro 
que efetivamente completa o seu sentido. 

O segundo e o terceiro versos formam uma espécie de 
“enigma”, que deve ser desvendado, a fim de que as palavras 
de Dante sejam realmente compreendidas, pois a expressão 
color che non veggion pur l’ovra / ma per entro i pensier miran col 
senno caracteriza determinado tipo de pessoa. Considerando-
se o contexto dessa terzina, na qual Virgílio compreende um 
pensamento de Dante sem que este tenha que exprimi-lo, 
percebe-se que essa expressão se refere, em primeiro plano, 
a Virgílio, na condição de sábio que ele assume dentro do 
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poema. Assim, a terzina elabora uma transposição de uma cena 
particular do poema para uma verdade geral, identificando 
Dante com os homens em geral (uomini) e Virgílio com a 
figura do sábio, caracterizada nos dois últimos versos. O 
aforismo diz explicitamente que o homem comum deve ser 
cuidadoso, em seus mínimos gestos, quando próximo de 
um sábio; já o motivo disso está implícito nos dois últimos 
versos, sobretudo no terceiro: o sábio também consegue 
compreender o pensamento humano. É nesse movimento 
que se pode notar o princípio de oposição entre ovra, termo 
relacionado ao que é exterior, e pensier, relacionado ao que 
é interior, ideia reforçada ainda pela expressão per entro. 
Entretanto, esse princípio de oposição cria, na verdade, uma 
relação de complementaridade, na medida em que ambos 
(ovra e pensier) podem ser percebidos pelo sábio. 

Tal leitura pode levar ainda a uma segunda interpretação, 
a qual, por se projetar além da situação particular desse 
aforismo, é, na verdade, mais relevante do que a primeira: 
se o homem já deve ser cuidadoso diante do sábio, ele terá 
mais motivos para sê-lo em relação a Deus, que, em sua 
onisciência, percebe todos os pensamentos humanos de 
forma infinitamente mais eficaz do que o sábio, pois essa 
capacidade só se verifica no sábio quando o homem comum 
está diante dele; mas Deus, sendo onipresente, pode perceber 
todos os pensamentos humanos em qualquer situação. Disso, 
depreende-se que não só os atos de um homem determinam 
o seu destino, mas também os seus pensamentos: o homem, 
portanto, deve ser cuidadoso também com o que pensa, pois, 
não importa o quão dissimulado ele seja em seus atos (ovra), 
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Deus sempre saberá todas as suas motivações (pensier), as 
quais serão determinantes para o seu destino após a morte. 

Uma última questão deve ser observada em relação a 
esse aforismo. A presença do verbo dienno poderia caracterizá-
lo como um conselho, mas o seu desenvolvimento não se 
conforma a tal hipótese: os conselhos, em geral, são seguidos 
por um fundamento que os justifica explicitamente. No 
presente caso, há um fundamento, mas ele está implícito na 
própria terzina; ambos, afirmação e fundamento, encontram-
se fundidos em um único enunciado. Ademais, a forma 
exclamativa e a interjeição ahi no início descaracterizam esse 
aforismo como um conselho, conferindo-lhe, na verdade, a 
qualidade de uma reflexão em tom de admiração, acentuado 
pelo intensificador quanto; trata-se, portanto, de uma 
declaração de Dante diante de uma situação ocorrida, cujo 
caráter aforismático pode ser expresso pela seguinte tradução:

“Ah, como os homens devem estar atentos quando 
próximos daqueles não veem só os seus atos, mas também os 
seus pensamentos!”

VIII.
O somma sapïenza, quanta è l’arte

che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,
e quanto giusto tua virtù comparte!23

Constituído como uma apóstrofe, este aforismo faz 
um elogio de somma sapïenza, tema desenvolvido mediante 
duas características essenciais, arte e virtú. O primeiro verso 
enuncia o tema e dá início ao seu predicado, desenvolvido 
até o final do aforismo; com isso, compreende-se que tema 
e predicado são as duas partes constituintes desta terzina. O 

23  Inferno XIX, 10-12.
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predicado tem desdobramento em alguns termos principais, 
sendo, a princípio, desenvolvido em função de arte (em parte 
do primeiro e no segundo verso) e virtú (terceiro verso). Isso 
indica que somma sapïenza é desdobrada em seus dois atributos 
essenciais, conferindo à forma breve duas ideias principais, 
ambas desenvolvimento de somma sapïenza. O termo arte, por 
sua vez, deriva ainda em três elementos, cielo, terra e mal mondo, 
enquanto virtù é associada a giusto. 

Entretanto, para que se compreenda a primeira ideia 
expressa pela terzina, é necessário esclarecer a expressão mal 
mondo e as suas consequências para o aforismo como um todo. 
Nesse sentido, a própria leitura do segundo verso é bastante 
esclarecedora, uma vez que, no verso, a expressão é enumerada 
logo depois de terra, termo que vem depois de cielo. O segundo 
verso constrói, portanto, uma sequência hierárquica e lógica: 
o céu vem em primeiro lugar, seguido da terra, que, dentro 
da concepção de mundo dantesca, só pode ser seguida pelo 
inferno, o “mau mundo”. Desse modo, a primeira ideia do 
aforismo é de que a sabedoria divina mostra a sua arte no Céu, 
na Terra e no Inferno, o que equivale a dizer que, novamente 
dentro da concepção dantesca, a sabedoria divina mostra a 
sua arte no universo inteiro, não restando lugar desconhecido 
a ela. 

Já a segunda ideia diz que a potência (virtú) divina distribui 
(comparte) a cada um aquilo que lhe cabe justamente (giusto). 
Isso está diretamente relacionado à ideia anterior: a arte da 
sabedoria divina está presente em todo o universo, podendo 
ser percebida na justiça com que a sua potência dá a cada um 
aquilo que lhe cabe. Do mesmo modo, a segunda ideia do 
aforismo depende da primeira: a potência divina é justa não só 
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no universo como um todo, mas também na particularidade 
de cada uma de suas partes constituintes, o céu, a terra e 
o inferno, distribuindo recompensas e penas segundo o 
merecimento de cada um. Considerando-se a organização 
moral de cada reino da Commedia, em que cada pecado ou 
virtude é proporcionalmente recompensado, pode-se dizer 
que esta terzina ilustra o caráter fundamental da constituição 
moral do poema. 

A relação de interdependência entre ambas as ideias 
do aforismo mostra como as partes do predicado se unem 
nas relações estabelecidas entre seus termos fortes, fazendo 
dele uma unidade. E, embora o aforismo desenvolva o seu 
tema em relação a esses termos (arte e virtú), ele não pode 
ser considerado uma demonstração. Não há aqui relações 
de causa e efeito, nem afirmações acompanhadas por suas 
justificativas. Pode-se dizer, de certo modo, que a terzina, ao 
desenvolver somma sapïenza em função dos seus atributos arte 
e virtú, está caracterizando somma sapïenza; entretanto, isso se 
percebe mais pela leitura do que pela constituição do aforismo 
em si: os seus elementos não estão dispostos de modo a 
evidenciar uma caracterização, que, na verdade, está implícita. 
Isso se deve em grande parte à unidade da terzina, a qual não 
articula os seus elementos, mas realiza uma ligação efetiva 
entre eles, permitindo apenas entrever relações. A estrutura 
de vocativo (marca de uma apóstrofe), a exclamação e a 
presença dos intensificadores quanta e quanto (frequentes em 
exclamações) convergem na unidade da terzina, e, associados 
à sua situação no poema, mostram o seu caráter de reflexão 
sobre o admirável alcance da justiça divina. Trata-se também 
aqui de uma resposta de Dante a uma experiência vivida no 
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Inferno, a visão da pena reservada aos simoníacos. Logo, 
por essas palavras, Dante, mais do que estar caracterizando a 
sabedoria divina, está fazendo uma reflexão sobre ela, a qual 
apenas sugere uma caracterização positiva; essa reflexão, por 
sua vez, é despertada por uma experiência concreta. Assim, 
essa terzina pode ter a seguinte tradução, enquanto forma 
aforismática:

“Ó suma sabedoria, quanta é a arte que mostras no céu, 
na terra e no mau mundo, e com quanta justiça a tua potência 
reparte!” 

IX.
« Omai convien che tu così ti spoltre »,

disse ’l maestro; « ché, seggendo in piuma,
in fama non si vien, né sotto coltre;
sanza la qual chi sua vita consuma,
cotal vestigio in terra di sé lascia, 

qual fummo in aere ed in acqua la schiuma. »24

Podem ser percebidos dois membros principais neste 
aforismo, cada um correspondente a uma terzina. O primeiro 
apresenta um conselho, seguido pela sua justificação; o segundo 
reforça o primeiro a partir da retomada de seu termo principal 
(fama), desenvolvendo-o por uma comparação e constituindo 
o motivo para a enunciação de toda a primeira terzina. O 
primeiro verso é o enunciado principal, o qual permite o 
desenvolvimento posterior do aforismo; já no segundo verso, 
a intervenção do narrador (disse ’l maestro) funciona como uma 
suspensão do aforismo, separando nitidamente o enunciado 
principal e a explicação. Isso, associado à colocação de seggendo 
in piuma antes de in fama non si vien, retarda o aparecimento 

24 Inferno XXIV, 46-
51.
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do tema do aforismo (fama), explicitado só no terceiro verso. 
Assim, pode-se dizer que, na primeira parte, há uma suspensão 
parcialmente resolvida por ché, termo que evidencia o início de 
uma explicação – exigida pelo primeiro verso –, a qual, por 
sua vez, é retardada até o terceiro verso, por meio de uma 
inversão. 

Já a segunda terzina, retomando fama mediante la 
qual, mostra a sua importância em relação à vida humana, 
desenvolvendo uma comparação nos dois últimos versos, a 
qual reforça o que é dito anteriormente no aforismo. Essa 
comparação é criada entre, por um lado, vestigio, e, por outro, 
fummo e schiuma, estabelecendo-se, por extensão, entre as 
estruturas vestigio in terra e fummo in aere / schiuma in acqua. 
Entretanto, a inversão desta última (in acqua la schiuma) também 
constitui uma espécie de suspensão, uma vez que retarda o 
aparecimento de schiuma, que é um dos elementos essenciais 
da comparação. Por isso, pode-se dizer que a segunda terzina 
forma o fundamento da primeira, evidenciando que esse 
aforismo é de estrutura bimembre e não trimembre, não 
obstante o primeiro membro possa ser subdividido em duas 
partes – conselho e justificação do conselho. Isso porque 
estas partes, quando relacionadas à segunda terzina, formam 
uma unidade.

Mediante essas palavras, Virgílio está exortando Dante a 
vencer a preguiça. O emprego do termo convien atenua o tom 
imperioso da exortação, que é, então, realizada indiretamente; 
já a justificação da exortação se constitui mediante o emprego 
de figuras facilmente compreensíveis: não se conquista a 
fama por uma vida ociosa e cômoda, passada entre a “pluma” 
(piuma) e o “cobertor” (coltre). Desse modo, piuma e coltre estão 
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associados à preguiça e, por isso, estão sendo empregados 
como contrários à fama; e a primeira terzina, em sua totalidade, 
fala sobre a necessidade de se abandonar a preguiça, porque 
ela é incompatível com a fama. Já a segunda terzina retoma e 
desenvolve fama mediante sua relação com a vida humana, 
fundamentando todo o aforismo. Para a compreensão plena 
destes versos é preciso entender a comparação feita entre 
vestigio, fummo e schiuma: Virgílio diz que o vestígio deixado 
na terra por uma vida sem fama é como a fumaça no ar e a 
espuma na água, ou seja, é efêmero e não tem consistência. 
Esta é, portanto, a importância da fama para a vida humana 
e, com isso, o aforismo fala sobre a necessidade se se vencer 
a preguiça, por ser ela incompatível com a fama, sem a qual o 
homem deixa um vestígio muito efêmero na terra após a sua 
morte. 

A disposição dos elementos cria um movimento linear 
nesse aforismo: há, primeiramente, uma exortação; depois, 
é enunciada a justificação dessa exortação; por último, é 
evidenciado o fundamento de ambas as partes anteriores 
juntas. Por isso, o aforismo se desenvolve desde o seu 
elemento mais explícito (o conselho) até o seu elemento mais 
oculto (o fundamento). É notável também o fato de a segunda 
terzina fundamentar a primeira ao falar da consequência da 
ausência da fama na vida humana, o que enfatiza de modo 
mais enérgico a necessidade de se abandonar a preguiça, 
incompatível com a fama. O tema desse aforismo pode, 
contudo, causar estranhamento, principalmente quando são 
consideradas outras passagens da Commedia nas quais a “fama” 
é rebaixada, em função do seu caráter essencialmente terreno. 
É comum no primeiro cântico o apelo à fama, desejada por 
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muitas almas do Inferno, como uma forma de imortalidade 
no mundo dos vivos. Parece que Virgílio entende que, nas 
presentes circunstâncias, a melhor maneira de animar Dante 
é criando nele o desejo natural de conquistar a fama, o qual 
pode facilitar a sua disposição às dificuldades que se colocarão 
em seu caminho25. Com isso, por meio desse aforismo Virgílio 
está incitando Dante a prosseguir seu caminho em direção à 
virtude, empregando, para isso, a fama como intermediário, 
a qual pode, por outro lado, ser associada a uma “segunda 
vida”, podendo sua permanência ser relacionada à verdadeira 
permanência da vida eterna. Desse modo, esses versos podem 
ser assim traduzidos em sua forma aforismática:

“Convém abandonar a preguiça, porque, deitado entre 
plumas ou cobertores, não se alcança a fama; e quem passa a 
vida sem fama deixa tal vestígio de si na terra qual fumaça no 
ar e espuma na água.”

25 Cf. LANDINO, op. 
cit., ad locum (p. 845).
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segundo caPíTulo: PurgatorIo

I.
Matto è chi spera che nostra ragione 

possa trascorrer la infinita via
che tiene una sustanza in tre persone.1

Constituindo uma afirmação única, este aforismo não tem 
o seu tema em um termo explícito, mas somente o predicado 
atribuído a esse tema, matto, desenvolvendo-se em uma 
relação de igualdade entre matto e chi spera che nostra ragione / 
possa transcorrer la infinita via, / che tiene una sustanza in tre persnone. 
Esses podem ser considerados os dois elementos atuantes no 
aforismo, o qual constrói uma relação de equilíbrio entre eles, 
estabelecendo-se em uma espécie de “estrutura de balança”.  

É notável a ordem em que a forma breve dispõe seus 
elementos, apresentando o predicado antes de evidenciar 
aquilo de que se fala; isso confere ênfase a matto, termo que 
mais tem peso dentro da terzina, por equivaler sozinho a todo 
o seu posterior desenvolvimento. Mediante esta disposição, 
é como se tudo aquilo que se segue a partir de è chi pudesse 
ser resumido à única palavra matto, que, por isso, ganha 
destaque, encerrando todo o sentido que posteriormente 
se desdobra. Entretanto, não estando o seu tema explícito, 
a compreensão do aforismo depende do “desvendamento” 
de duas expressões, que podem ser consideradas “enigmas” 
na terzina. O entendimento da primeira depende do 

1 Purgatorio III, 34-36.
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entendimento da segunda, que está contida na primeira: trata-
se da compreensão da expressão chi spera che nostra ragione / 
possa transcorrer la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone, 
subordinada ao esclarecimento prévio da expressão la infinita 
via, / che tiene una sustanza in tre persone. Percebe-se, com isso, a 
relação de interdependência estabelecida entre os elementos 
do aforismo, conferindo-lhe unidade. 

Contudo, não é difícil compreender, dentro do contexto 
da Commedia a quem a expressão la infinita via, / che tiene una 
sustanza in tre persone se refere. Trata-se do mistério fundamental 
da doutrina cristã: a Santíssima Trindade, que, em suas três 
pessoas, constitui uma única substância, Deus. Desse modo, 
Virgílio diz que quem espera que a razão humana (nostra 
ragione) possa penetrar as complexidades da substância divina é 
louco (matto), criando uma implícita contraposição entre nostra 
ragione (finita) e infinita via, expressão que, associada também à 
infinita distância que separa a razão humana do entendimento 
da substância divina, cria, em confronto com nostra ragione, uma 
oposição entre o homem e Deus. Logo, Virgílio está dizendo 
que a presunção de se penetrar racionalmente as últimas 
verdades divinas é loucura, pois consiste em buscar conhecer, 
por meios limitados, aquilo que é infinito e, portanto, excede 
as limitações da razão humana. 

O primeiro verso da terzina pode, contudo, criar certo 
estranhamento, em uma primeira leitura. Isso se deve 
ao emprego de matto e ragione, que, em vez de formarem 
um princípio antitético, estão associados na relação de 
equivalência desenvolvida pelo aforismo. Isso é interessante 
porque, normalmente, não se espera que ambos os vocábulos 
revelem uma ideia de correspondência, mas sim um princípio 
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de oposição; entretanto, não é esse o caso na presente 
terzina: ela afirma que quem espera que a nossa razão possa 
compreender Deus em sua totalidade é louco, indicando 
que as ideias representadas por matto e ragione subsistem na 
mesma pessoa e, além disso, dependem uma da outra, pois 
esperar que a razão humana possa compreender Deus em sua 
totalidade coloca-se, dentro do aforismo, como condição para 
se considerar alguém louco. Já o desenvolvimento geral do 
aforismo mostra que matto coloca-se em função de chi spera, 
que, por sua vez, depende de la infinita via; assim, la infinita 
via che tiene una sustanza in tre persone é o centro do aforismo, 
por esclarecer porque chi spera corresponde a matto. Tudo 
isso reforça a relação de interdependência entre os elementos 
da terzina, sendo matto o termo no qual todo o seu posterior 
desenvolvimento se resolve. 

 Assim como em outros momentos da Commedia, as 
palavras de Virgílio – que, mediante nostra, está se incluindo 
em sua própria fala –, referem-se aos homens presunçosos 
de conhecer racionalmente a essência divina em todos os 
seus mistérios, mostrando que a vaidade desses homens de 
saber é loucura. E o fundamento para o emprego de matto 
está, ao menos em parte, na expressão la infinita via che tiene 
una sustanza in tre persone, a qual mostra a limitação de nossa 
razão – para a qual não é possível a coincidência entre o 
“um” e o “três” – e a loucura que, portanto, subsiste na nossa 
presunção de penetrar o mistério divino. Nota-se, contudo, 
que a terzina não se desenvolve como uma demonstração, 
em que os elementos são normalmente encadeados pelas 
relações lógicas estabelecidas entre eles; aqui, a intenção da 
terzina é simplesmente fazer uma declaração, cuja verdade 
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não é submetida a comprovação. Tal caráter está relacionado 
à própria ideia central da terzina, pois sugere a existência de 
verdades que, por ultrapassarem os limites da razão humana, 
não podem ser demonstradas, devendo ser aceitas pelo 
homem; e a primeira verdade que o homem deve aceitar é a 
sua insuficiência diante dos assuntos divinos, afirmada nesta 
terzina que, enquanto forma aforismática, pode ter a seguinte 
tradução:

“Louco é quem espera que a nossa razão possa percorrer 
a via infinita, que compreende uma substância em três 
pessoas.”

II.
State contenti, umana gente, al quia;

ché, se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria2.

Este é um aforismo de esquema bimembre. O primeiro 
membro (State contenti, umana gente, al quia), em função do qual 
serão desenvolvidos os dois versos seguintes, é o principal 
enunciado da terzina e caracteriza-se como uma ordem  
dirigida, em tom repreensivo, a umana gente. Já o segundo, nos 
dois versos seguintes, é o fundamento da ordem, o qual é feito 
pelo recurso ao exemplo da Encarnação, cuja necessidade foi, 
no contexto da Commedia, a maior evidência da ignorância 
humana diante dos assuntos divinos. Percebe-se que este 
membro apresenta um caráter muito lógico, ao apresentar 
uma hipótese, se potuto aveste veder tutto, e a consequência que 
ela geraria, mestier non era parturir Maria. Assim, em função do 
seu recurso ao exemplo e da sua constituição essencialmente 

2 Purgatorio III, 37-39. 
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lógica, o segundo membro reforça duplamente o que é dito de 
maneira imperativa e pontual no primeiro. 

A terzina, embora se dirija aos homens de modo geral, 
tem como principal destinatário os sábios que, presunçosos 
de penetrar racionalmente todas as verdades do universo, 
pretendem, em sua vaidade, colocar sua ciência acima da fé. 
Entretanto, para completo entendimento de tal advertência, 
é preciso, em primeiro lugar, esclarecer o sentido que encerra 
o vocábulo latino quia, o qual, na filosofia escolástica, é a 
demonstração a posteriori, cujo ponto de partida é a constatação 
de um fato como efeito3. Em latim, o termo quia equivale ao 
“porque” empregado em respostas, enquanto quare equivale 
ao “por quê?” interrogativo, como o qual quia está aqui em 
contraposição implícita: os homens devem se contentar 
com a constatação de um fato verdadeiro (quia), sem 
questionar todas as suas causas (quare)4. Na filosofia tomista, 
há, ademais, uma contraposição entre as expressões quia est 
(constatação) e quid sit (essência, ou causa da constatação), 
o que complementa a leitura da terzina: os homens devem se 
satisfazer com a percepção de que Deus existe (quia est), sem 
procurar compreender a Sua essência (quid sit)5. Tudo isso 
pode ser apreendido pelo emprego de quia no primeiro verso, 
o qual encerra a ideia principal do aforismo; pode-se dizer, 
por isso, que quia constitui, na terzina, um “enigma” que deve 
ser desvendado pela sua leitura. 

Os dois versos seguintes, por sua vez, expressam o 
motivo da advertência: se o homem pudesse entender tudo, 
desnecessário haveria sido que Maria desse à luz. O último 
verso (mestier non era parturir Maria) também exige análise mais 
profunda para ser realmente compreendido, constituindo, a 

3 Cf. Tutte le opere, 
commenti a cura di 
Giovanni Fallani, Ni-
cola Maggi e Silvio 
Zennaro, op. cit., co-
mentário a Purgatorio 
III, 34-39 (p. 247); 
SINGLETON (1991), 
ad locum (p. 47).
4  Cf. LANDINO, op. 
cit., ad locum (p. 1087).
5 Cf. “os objetos sen-
síveis não podem 
conduzir a nossa inteli-
gência a enxergar neles 
aquilo que constitui a 
substância ou essência 
divina [quid sit] [...]. 
E, todavia, os objetos 
sensíveis conduzem a 
nossa inteligência a um 
certo conhecimento de 
Deus, até ao ponto de 
conhecermos que Ele 
existe [quia est] [...].”, 
AQUINO, Tomás de. 
Súmula contra os gen-
tios I 3, in Seleção de 
textos, trad. Luiz João 
Baraúna, São Paulo: 
Abril Cultural, Coleção 
Os Pensadores, 1979. 
Para uma discussão 
mais completa, cf. LE-
ONARDI, op. cit., ad 
locum (pp. 80-81).
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seu turno, outro “enigma” do aforismo: sua ideia principal é 
que, se o homem pudesse compreender tudo, não teria sido 
necessário que o Verbo se encarnasse, pois Jesus veio para 
redimir a humanidade do pecado cometido justamente pela 
incapacidade humana de compreender os desígnios divinos. 
Logo, a terzina, em sua totalidade, diz, em uma admoestação, 
que é o suficiente para o homem ver e acreditar nas coisas 
como elas realmente são; entender todas as suas causas 
está além da sua capacidade intelectual, e prova disso foi a 
necessidade da vinda de Jesus. Por isso, o homem deve se 
contentar em saber que as coisas divinas são, sem a presunção 
de penetrar as suas causas. 

Por este aforismo, percebe-se que, na Commedia, Virgílio 
representa mais do que a sabedoria da Antiguidade, a qual 
é, em sua figura, associada a traços essencialmente cristãos. 
Isso, sempre dentro do contexto do poema, confere destaque 
a Virgílio dentre os mestres antigos, justamente por realizar tal 
ligação entre a sabedoria clássica e a cristã, perceptível também 
pelo modo como se emprega o vocábulo quia. Além disso, 
esta fala eleva a personagem de Virgílio, pois ele se posiciona 
aqui em relação à sua vida na terra e às falhas do pensamento 
antigo: figuradamente, pode-se dizer que a sua advertência 
se dirige aos sábios pagãos, mostrando as limitações do 
saber filosófico diante das verdades divinas. Por essa leitura, 
Virgílio, ao criticar indiretamente a sua vida na terra e o saber 
associado ao seu tempo6, coloca-se como o grande sábio 
dentre os mestres antigos, por causa da sua consciência, 
implicitamente cristã, das próprias limitações. Assim, mesmo 
sendo uma advertência aos sábios contemporâneos de Dante, 
esse aforismo, ao ser proferido por Virgílio, pode assumir o 

6 Cf. os versos que su-
cedem esta terzina, em 
Purgatorio, III 40-45: 
“« e disïar vedeste san-
za frutto / tai che sa-
rebbe lor disio quetato, 
/ ch’etternalmente è 
dato lor per lutto: / io 
dico d’Aristotile e di 
Plato / e di molt’ altri 
»; e qui chinò la fronte, 
/ e più non disse, e ri-
mase turbato.”
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sentido figurado de uma censura aos sábios pagãos, o que 
afirma a superioridade dos cristãos e reforça, portanto, a 
importância da fé em detrimento da ignorância e da vaidade 
humana. E, considerando-se a sua forma aforismática, esses 
versos poderiam ser assim traduzidos:

“Contenta-te, gente humana, com o quia; porque, se 
tivesses sido capaz de ver tudo, desnecessário haveria sido o 
parto de Maria.”

III.
E però, quando s’ode cosa o vede
che tegna forte a sé l’anima volta,

vassene ’l tempo e l’uom non se n’avvede7.

Este aforismo é bastante simples e não exige grandes 
esclarecimentos para sua compreensão, constituindo uma 
única afirmação: os dois primeiros versos desenvolvem uma 
condição; já o último verso traz um efeito como consequência 
dessa condição. O tema desse aforismo não está evidente; 
percebe-se, porém, que o terceiro verso estabelece uma relação 
entre dois termos centrais, tempo e uom. Por isso, ele pode ser 
considerado o seu verso principal, sendo a relação entre tempo 
e uom a base do aforismo. A forma breve diz que, quando 
a alma humana é fortemente (forte) atraída (volta) por algo, o 
tempo passa (vassene) sem que o homem se dê conta disso 
(l’uom non se n’avvede). Ao empregar a expressão l’anima volta, 
a terzina fala do que atrai o homem sensivelmente, como se 
percebe pelos termos ode e vede: quando a alma de um homem 
(que está vendo ou ouvindo algo) é fortemente presa por essa 
sensação, o tempo passa sem que ele o perceba. Trata-se, 
portanto, de uma constatação acerca da alma humana: uma 

7 Purgatorio IV, 7-9.
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forte experiência sensível tem o poder de impedir as outras 
faculdades humanas, independentemente da vontade do 
homem.

O terceiro verso, com caráter acentuadamente 
sentencioso8, realiza a relação fundamental entre seus dois 
termos principais, tempo e uom, mostrando o efeito resultante 
da circunstância desenvolvida nos dois primeiros versos. Essa 
relação é enfatizada pela estrutura do verso, que obriga a 
justaposição dos termos principais, ao realizar uma inversão 
na sua primeira oração: vassene ’l tempo. Por causa disso, tempo 
e uom são colocados lado a lado no centro do verso, e, desse 
modo, a articulação entre eles recebe destaque. Outra questão 
interessante é que esta terzina é criação do narrador, que está 
comentando uma experiência de Dante personagem do poema. 
Entretanto, apesar da relação criada entre uma condição e o 
seu efeito, a terzina não deve ser considerada propriamente 
uma demonstração, uma exposição que tem como objetivo 
explicar uma verdade. Ela apresenta, na realidade, um caráter 
de constatação, cujo princípio está na própria experiência de 
Dante em sua viagem, o que é reforçado pelos termos ode e 
vede, indicativos de uma experiência sensível. 

Assim, essas palavras dizem respeito, em primeiro plano, 
a uma experiência real e particular do viajante: a narração 
de Manfredo, que todos no tempo de Dante acreditariam 
condenado ao Inferno, sobre as circunstâncias de sua morte 
e de sua conversão, feita no final do canto anterior9. Com 
relação a essa experiência particular, Dante, como narrador, 
faz uma constatação generalizada, o que é visível no emprego 
impessoal de s’ode e, da mesma forma, no emprego do vocábulo 
uom. Assim, essa terzina pode ser considerada uma tradução de 

8 Sobre esse verso, 
Anna Maria Chia-
vacci Leonardi, fez 
a seguinte afirmação 
(muito relevante para 
o presente estudo): 
“Verso di andamento 
tipicamente gnomico e 
rimasto proverbiale.”, 
LEONARDI, op. cit., 
ad locum (p. 112).
9 Cf. Purgatorio III, 
112- 145.
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uma experiência particular em uma consideração geral acerca 
da natureza da alma humana. Mas o que é interessante é que, 
mesmo constituindo-se como uma lei geral, não prevalece 
tanto nesse aforismo o caráter demonstrativo, quanto, na 
verdade, o caráter de uma constatação: o narrador, fazendo, no 
próprio ato de escrita, uma consideração sobre a experiência 
vivida na sua viagem, não quer provar logicamente a verdade 
do que diz. A lei formulada com relação à alma humana está 
enunciada no último verso; os dois primeiros versos não 
são os argumentos que demonstram que essa proposição é 
verdadeira, mas são a condição que cria o fato enunciado no 
último verso. Eles, portanto, situam o último verso, mostrando 
que ele é verdade dentro do plano da experiência humana. 
Assim, essa terzina pode ser traduzida, enquanto forma breve, 
da seguinte maneira:

“Quando se ouve ou se vê algo que atraia fortemente a 
alma, o tempo passa e o homem não o percebe.”

IV.
« sta come torre ferma, che non crolla

già mai la cima per soffiar di venti;
ché sempre l’omo in cui pensier rampolla

sovra pensier, da sé dilunga il segno,
perché la foga l’un de l’altro insolla ».10

Este aforismo pode ser dividido em várias partes: os dois 
primeiros versos apresentam uma ordem; o terceiro e o quarto 
versos formam a explicação da ordem mediante a enunciação 
de uma verdade; já o quinto verso traz o fundamento da 
verdade enunciada nos dois versos anteriores. Entretanto, no 
plano geral, pode-se dizer que há dois membros principais 

10 Purgatorio V, 14-18.
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atuantes no aforismo: a ordem (primeiro e segundo versos) 
e o fundamento dessa ordem (terzina que se segue). Esses 
membros, por sua vez, podem ser subdivididos em elementos 
secundários. O primeiro apresenta a ordem propriamente dita 
(sta come torre ferma) e desenvolve torre ferma de modo a tornar 
a ordem mais clara (che non crolla / già mai la cima per soffiar di 
venti). Assim, nos dois primeiros versos, Virgílio está dizendo 
que Dante deve se conservar tão firme como uma torre, cujo 
cume não é abalado pelo sopro dos ventos; isso constitui uma 
ordem formulada mediante o recurso a uma comparação, 
cujo sentido é plenamente esclarecido pelo desenvolvimento 
posterior da forma breve. 

Já o segundo membro pode ser subdividido em: 
enunciação de uma verdade, que é o motivo da ordem e está 
nos dois primeiros versos da terzina, e fundamento dessa 
verdade, no último verso, que constitui a base da forma breve. 
Logo, o movimento do aforismo pode ser descrito da seguinte 
maneira: ordem, apresentação de uma verdade como motivo 
da ordem e, por último, fundamento dessa verdade. Há, 
portanto, três níveis que descrevem um caminho em direção 
ao que está mais “oculto” no aforismo: a ordem de Virgílio é 
o que há de mais evidente aqui; há, contudo, uma verdade que 
a motiva, enunciada nos dois versos seguintes; essa verdade, 
por sua vez, é fundamentada por um fato que está por trás 
dela e que é, então, o que há de menos evidente nas palavras 
de Virgílio, colocando-se como motivo central do aforismo.

Apesar de constituírem uma censura à distração de 
Dante – o que caracteriza o aforismo como uma forma de 
conselho –, estas palavras apresentam uma ideia generalizada, 
que se aplica a qualquer homem, e isso é evidenciado pela 
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expressão sempre l’omo: Dante não pode se deixar distrair por 
qualquer acontecimento externo, ele deve se manter firme em 
seu propósito, pois, como está expresso nos dois primeiros 
versos da terzina, sempre se afasta da sua meta (segno) a pessoa 
a quem ocorrem simultaneamente vários pensamentos. Já o 
último verso expressa o que garante certeza às palavras de 
Virgílio: o ímpeto (foga) de um pensamento enfraquece a 
resolução dos pensamentos anteriores. Assim, uma pessoa 
que é tomada por muitos pensamentos simultaneamente 
perde a sua capacidade de julgamento, pois um pensamento 
se sobrepõe ao outro sucessivamente, sem que ela possa se 
concentrar em nenhum inteiramente, distraindo-se facilmente 
e, consequentemente, tornando-se ambígua e instável. E, no 
caso do propósito de Dante no poema, a urgente necessidade 
de retorno ao caminho da verdade exige dele uma crescente 
firmeza de espírito, que deve ser comparável à de uma torre, 
cujo cume não se abala pelo sopro de ventos em diferentes 
direções. 

Essa fala é coerente não só com o papel de Virgílio, mas 
com o que ele representa no poema. Virgílio, como guia, 
deve sempre alertar Dante sobre os meios pelos quais a alma 
pode vacilar; ele deve advertir Dante, para que este possa 
chegar ao objetivo de sua jornada. Mas, além disso, Virgílio 
é representante dos valores associados à sabedoria antiga, 
relacionados à prudência, à disciplina da vontade. Por isso, ele 
é o melhor personagem do Purgatorio, ao lado talvez de Catão, 
para alertar Dante em relação à necessidade de se manter firme 
em um propósito, sem se deixar dispersar por pensamentos 
de naturezas diferentes, que somente desestabilizam o 
homem e a sua capacidade de julgamento. Para essa imagem 
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de Virgílio contribui também a estrutura de sua fala: a sua 
advertência, sendo generalizada, torna-se um aconselhamento 
fundamentado no seu próprio conhecimento acerca dos 
assuntos humanos – o que transparece na justificativa do 
último verso –, fazendo de Virgílio um experiente conhecedor 
da alma humana e de suas fraquezas. É notável que os dois 
primeiros versos dizem praticamente o mesmo que os três 
últimos, mas de modo diverso. Um membro confirma o outro, 
mediante o emprego de diferentes elementos, com os quais o 
aforismo transfere uma censura de um plano particular para 
um plano geral11, conferindo-lhe um caráter proverbial cuja 
possível tradução é:

“Fica como torre firme, que nunca abala o cume por 
causa do soprar dos ventos; que sempre o homem em quem 
pensamento surge sobre pensamento afasta de si a meta, 
porque um aplaca o ímpeto do outro.”

V.
Rade volte risurge per li rami

l’umana probitate; e questo vole
quei che la dà, perché da lui si chiami.12

Tem-se aqui um aforismo, proferido por Sordello, de 
esquema bimembre, cujos membros têm mais ou menos a 
mesma extensão, evidenciando um princípio de simetria. O 
primeiro membro ocupa o primeiro verso e aproximadamente 
metade do segundo, e é a enunciação de uma verdade: Rade 
volte risurge per li rami / l’umana probitate. Percebe-se que há uma 
inversão que retarda o aparecimento do tema do aforismo, 
umana probitate; e o membro se desenvolve mediante a criação 
de uma imagem, presente em rami. Já a fórmula rade volte 

11 Sobre este aforismo 
– e, mais especifica-
mente, sobre a terzina 
dentro dele, Anna Ma-
ria Chiavacci Leonardi 
afirma: “Si veda come 
sempre le esortazioni 
morali di Dante abbia-
no di mira la fermezza 
dell’animo, e l’unicità 
della meta (cf. Inf. 
XXIV 46-57)”, LEO-
NARDI, op. cit., ad 
locum (p. 141). Inte-
ressante que justamen-
te o trecho do Inferno 
citado por Leonardi 
apresenta uma forma 
breve, de fato muito 
semelhante à aqui ana-
lisada. Cf. Inferno for-
ma breve IX.
12 Purgatorio VII, 121-
123.
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permite intuir que o primeiro membro do aforismo consiste 
na constatação de um fenômeno, o que pode indicar um 
vínculo mais imediato com a experiência. 

Entretanto, o segundo membro confere ao aforismo 
um novo caráter, que o diferencia um pouco de uma simples 
constatação: com efeito, o segundo membro é constituído 
pela causa que provoca o fenômeno constatado no primeiro, 
apresentando, ainda, a finalidade que motiva essa causa. 
Por isso, o segundo membro pode ser subdividido em dois 
elementos: causa e finalidade; entretanto, esses dois elementos 
sustentam juntos o primeiro membro, apresentando-se como 
causa geral cujo efeito está no primeiro membro; por isso, 
parece ser mais conveniente chamar esse aforismo bimembre, 
não trimembre. Assim como ocorre no primeiro membro, 
há uma inversão no segundo, cujo resultado é retardar o 
aparecimento do seu elemento central, quei che la dà. Por isso, 
o aforismo desenvolve o seu tema, umana probitate, em função 
de quei che la dà, seu gerador.

Recorrendo à imagem de uma árvore, o primeiro membro 
diz, então, que é raro que a probidade de um homem possa 
ser percebida em seus filhos (rami). Mesmo que essa imagem 
remeta também à árvore genealógica, aqui a associação 
pode ser feita de modo concreto: as virtudes do pai (árvore) 
raramente se verificam nos filhos (rami), diferenciando-se, 
portanto, das características hereditárias, que, assim como a 
linfa na árvore e seus ramos, passam naturalmente do pai para 
os filhos. Assim, o primeiro membro enuncia uma verdade e 
leva à conclusão secundária de que, se é raro que as virtudes 
do pai se verifiquem nos filhos, logo as virtudes não são um 
dom natural. Essa ideia, que pode ser extraída do primeiro 



5 2

membro, só se evidencia plenamente pelo desenvolvimento 
do aforismo; mas, a compreensão do segundo membro pode 
ficar comprometida caso não se entenda o seu elemento 
principal, quei che la dà, “enigma” que, portanto, deve ser 
esclarecido pela leitura do aforismo. Considerando-se o 
contexto da Commedia e o que está dito no primeiro membro, 
Deus é o único que pode conceder a virtude (la dà) a alguém. 
Assim, até o aparecimento dessa expressão, o aforismo diz 
que as virtudes não são passadas hereditariamente, por causa 
da vontade de Deus, único que tem poder de conferir virtudes 
a alguém. Já o que se segue na terzina explicita a finalidade que 
gera esse fato: Deus assim determinou para que o homem O 
reconheça como único capaz de conferir a virtude e, por isso, 
volte-se a Ele. Logo, Deus não quer que a probidade seja um 
dom do nascimento, mas sim um dom conquistado pela alma 
que, reconhecendo n’Ele o verdadeiro doador da virtude, faça 
súplicas a Ele. A alma humana é livre de condicionamentos 
naturais, pois não há determinismo na sua constituição moral; 
isso, em última análise, conduz à questão do livre-arbítrio – 
essencial em toda a Commedia –, pois a virtude se alcança pela 
associação entre dois elementos necessários: a livre vontade do 
homem e a graça divina, a qual o homem tem que reconhecer 
como decisiva na conquista da virtude. 

Nota-se que o aforismo descreve, então, o seguinte 
movimento: o primeiro membro traz um efeito facilmente 
verificável; o segundo traz a causa que gera esse efeito 
(vontade de Deus), que, por sua vez, nasce de uma finalidade, 
último elemento enunciado no aforismo. Logo, o movimento 
descrito parte daquilo que é mais evidente (o reconhecimento 
da virtude no homem) até chegar ao seu motor central (perché da 
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lui si chiami), aquilo que é mais oculto em relação ao fenômeno 
verificado. Por isso, o aforismo nos conduz, por meio de 
uma demonstração, àquilo que talvez não perceberíamos sem 
essa exposição, constituindo-se de forma bastante “didática”: 
para fazer compreender aquilo que é mais oculto, a terzina 
parte daquilo que é mais evidente, fundamentando, com uma 
verdade superior, uma constatação cujo fundamento é em 
parte a observação. Assim, em sua forma aforismática, esta 
terzina pode ter a seguinte tradução:

“Raramente a probidade humana ressurge pelos ramos, 
porque assim quer aquele que a concede, para que a ele se 
suplique.”

VI.
Oh vana gloria de l’umane posse!

com’ poco verde in su la cima dura,
se non è giunta da l’etati grosse!13

Estabelecendo-se de modo exclamativo, este aforismo 
apresenta duas partes principais, que, contudo, não são 
autônomas e constituem um único enunciado. O primeiro 
verso é a apresentação do tema e corresponde à primeira 
parte do aforismo; já a segunda parte, os dois versos seguintes, 
apresenta aquilo que se diz sobre o tema. Mas, embora o seu 
núcleo seja gloria, o tema, em si, encontra-se no primeiro 
verso praticamente inteiro: gloria de l’umane posse, que, já na 
sua apresentação, é caracterizada mediante o termo vana. 
O segundo verso apresenta um fato relacionado ao tema, 
fazendo uso de uma figura em com’ poco in su la cima dura; este 
fato, por sua vez, depende da condição expressa no último 
verso. O desenvolvimento do aforismo evidencia, ainda, uma 

13 Purgatorio XI, 91-
93.
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ideia de oposição estabelecida entre gloria e grosse, a qual, em 
análise mais profunda, caracteriza gloria de l’umane posse.

Assim, a terzina fala de como é vã (vana) a glória alcançada 
pelas obras do engenho humano (umane posse). Isso já se 
encontra de modo reduzido no primeiro verso, mas é a 
segunda parte que desenvolve de maneira efetiva a atribuição 
da qualidade vana ao termo gloria.  Chama atenção, contudo, 
que a figura empregada no segundo verso já não aparece no 
verso seguinte; essa figura, enunciando a efemeridade da 
glória humana, cria uma associação entre a gloria e o “verde” 
de uma folha (cima tem aqui o sentido de “ramo”), e diz que a 
glória humana dura tão pouco quanto dura o verde nas folhas, 
as quais rapidamente ressecam e caem do ramo. Já a condição 
para que tal efemeridade realmente se verifique está expressa 
no último verso: a glória humana dura pouco se ela não é 
imediatamente seguida por idades decadentes (etati grosse). Por 
isso, a glória das obras humanas é relativa e vã: a sua duração 
sempre dependerá daquilo que a seguir, e ela só continuará 
existindo se for sucedida por tempos cujos homens tenham 
pouco engenho. A existência da glória, portanto, depende 
sempre do mérito (ou demérito) alheio, pois, caso venham 
tempos mais célebres, a glória passada será ofuscada pelo 
brilho da idade presente. 

Entretanto, não se trata aqui de uma definição de gloria 
de l’umane posse: na verdade, o desenvolvimento exclamativo da 
terzina, tornando a sua declaração mais enérgica, caracteriza-a 
como uma reflexão em tom de lamento. O célebre miniaturista 
Oderisi da Gubbio, por meio dessas palavras, não quer expor as 
causas da efemeridade da glória humana. Uma relação de causa 
e efeito pode até ser apreendida pela leitura que se faz, mas ela 
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não se apresenta diretamente na terzina e, por isso, não é nem a 
primeira percepção que se tem dela nem a relação fundamental 
que ela estabelece: a leitura parece estabelecer mais relações do 
que o aforismo em si, o qual deixa muito das relações entre 
seus elementos a cargo do processo de leitura. Com isso, a 
forma breve descreve a glória humana de modo mais aberto 
do que ocorreria em uma demonstração ou uma definição, 
constituindo-se como uma reflexão acerca de uma experiência 
vivida: Oderisi está no círculo dos soberbos e, por isso, está 
exclamando contra a vanglória, praticada por ele mesmo, ao 
não reconhecer em vida a superioridade de seu sucessor Franco 
Bolognese. Já a ligeira oposição entre grosse e gloria caracteriza 
gloria de l’umane posse, pois reforça a ideia de que a duração da 
glória humana depende necessariamente da decadência das 
idades vindouras (etati grosse); ou seja, a relação entre a glória 
humana e a decadência existe dentro da efemeridade da própria 
glória humana. Assim, dentro da situação particular em que essa 
terzina foi proferida, Gubbio percebe que a sua efêmera fama 
foi ofuscada pelo talento de seu sucessor Franco, e conclui que 
só quando isso não acontece é que a fama pode durar, o que 
faz da longa duração da fama um indício da decadência de uma 
época. Desse modo, considerando-se a sua forma de aforismo, 
essa terzina pode ser traduzida como:

“Ó glória vã do engenho humano! Quão pouco dura 
verde nos ramos, se não é seguida por idades grosseiras!”

VII.
Non è il mondan romore altro ch’un fiato

di vento, ch’or vien quinci e or vien quindi,
e muta nome perché muta lato.14

14 Purgatorio XI, 100-
102.
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Este aforismo – também proferido por Oderisi da 
Gubbio – revela uma estrutura bastante singular, e sua base 
está na formação de uma figura. Há uma premissa: non è il 
mondan romore altro ch’un fiato / di vento, que compõe uma figura, 
associando mondan romore (tema da terzina) a fiato di vento. O 
que se segue, ch’or vien quinci e or vien quindi, refere-se a fiato di 
vento e expressa uma característica sua, em função da qual a 
correspondência com mondan romore é feita. Já o último verso 
da terzina desenvolve a figura da premissa, apresentando, a seu 
turno, caráter conclusivo. Pode-se dizer, então, que ch’or vien 
quinci e or vien quindi, apresentando a característica essencial de 
fiato di vento, é o que possibilita a construção da figura; esse 
elemento, além disso, confere clareza à imagem formada e 
suspende o desenvolvimento da figura, a qual, sendo retomada 
com sua relação de causa (perché muta lato) e efeito (muta nome), 
conclui o aforismo. Mas o segundo e o terceiro versos não 
apresentam o mesmo peso enquanto modos de esclarecer a 
figura constituída no primeiro enunciado: o terceiro verso 
mostra o que há de comum entre ambos os elementos em 
correspondência, enquanto o segundo mostra a característica 
essencial de fiato di vento que permite a formação da figura. 

O modo como o primeiro enunciado se realiza, com a 
articulação non è altro che, é o que torna o aforismo bastante 
peculiar. Tal estrutura de articulação cria, de certo modo, uma 
definição15; mas essa definição se constrói de modo a contribuir 
para o rebaixamento – exigido pelo desenvolvimento do 
aforismo – de mondan romore, isto é, a fama. Esse tipo de 
estrutura, aliado ainda à inversão da ordem direta (non è il 
mondan romore altro che), confere à primeira parte do enunciado 
certa complexidade que, contudo, é quebrada pela simplicidade 

15 Em La Rochefou-
cauld – em que uma 
estrutura semelhante 
(“não é senão”) é mui-
to frequente –, Roland 
Barthes chama essa 
fórmula de “relação 
de identidade restriti-
va”. Cf. BARTHES, 
Roland. “La Roche-
foucauld: ‘Reflexões 
ou Sentenças e Máxi-
mas’”, in O Grau Zero 
da Escrita, trad. Mario 
Laranjeira, São Paulo: 
Martins Fontes, 2004, 
p. 92.
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expressa em un fiato di vento, pois todo a primeira afirmação diz 
que a fama (mondan romore) é (non è altro che) um sopro de vento 
(un fiato di vento), revelando, na realidade, uma ideia bastante 
simples, cuja única complexidade se deve ao seu próprio modo 
de apresentação. Mas, quando a complexidade do enunciado 
se alia à simplicidade da ideia expressa em un fiato di vento, 
percebe-se a intenção de rebaixamento da proposição. 

Já ch’or vien quinci e or vien quindi, caracterizando un fiato 
di vento, mostra o que permite a associação entre os dois 
elementos na figura da proposição principal: a fama ora 
vem de cá ora vem de lá, assim como um sopro de vento. 
Logo, a oração intercalada atribui a mesma característica 
essencial a ambos os elementos da figura, possibilitando a 
sua formação. O último verso, por sua vez, desenvolvendo 
a imagem da proposição principal, traz uma afirmação que 
pode ser atribuída tanto a mondan romore como a fiato di vento: 
ambos mudam de nome porque mudam de lado. No que 
respeita a fiato di vento, a afirmação se refere ao fato de o vento 
poder apresentar diversas denominações (nome), a depender 
da sua direção (lato); mas essa ideia, dentro do aforismo, tem 
importância na medida em que pode ser relacionada ao seu 
tema, mondan romore: o nome que a fama exalta, assim como a 
denominação do vento, depende da direção em que ela está 
seguindo, que, por sua vez, é arbitrária, como está evidenciado 
no segundo verso; é, então, devido à sua arbitrariedade que a 
fama confere celebridade a diferentes homens e, por isso, ela 
é vã como o soprar do vento. Percebe-se, com isso, que não 
há uma relação necessária entre o mérito e a fama. 

Assim como a estrutura do primeiro verso, o segundo e o 
terceiro também contribuem para a ideia de rebaixamento de 
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mondan romore, mediante o emprego de estruturas “simples”, 
constituídas por repetições: or vien quinci e or vien quindi; 
muta nome perché muta lato. Essas estruturas, confrontadas 
com a proposição articulada por non è altro che, refletem o 
rebaixamento que o tema sofre no desenvolvimento do 
aforismo. Tais elementos, aliados à formação de uma figura 
– a qual se mantém até na conclusão, construída sobre uma 
relação de causa e efeito –, permitem considerar o aforismo 
uma definição que contradiz um lugar-comum, mostrando, 
mediante o rebaixamento de fama – que, de certo modo, 
é rebaixada já pela expressão mondan romore –, qual é a sua 
verdadeira natureza. Assim, esta terzina, considerada enquanto 
forma breve, pode ter a seguinte tradução:

“O rumor mundano não é senão um sopro de vento, que 
ora vem de cá e ora vem de lá, e muda o nome porque muda 
o lado.”

VIII.
Perché s’appuntano i vostri disiri

dove per compagnia parte si scema,
invidia move il mantaco a’ sospiri.
Ma se l’amor de la spera supprema
torcesse in suso il desiderio vostro,

non vi sarebbe al petto quella tema16.

Há, neste aforismo, dois membros que coincidem com 
cada uma das terzine, evidenciando um princípio de simetria. 
A primeira terzina traz a enunciação de um fato, realizando 
sua afirmação principal no terceiro verso: invidia move il mantaco 
a’ sospiri, efeito cuja causa é enunciada nos versos anteriores. 
Desse modo, a primeira terzina apresenta um movimento 

16 Purgatorio XV, 49-
54.
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bastante linear: apresenta-se um fato como causa (s’appuntan 
li vostri disiri / dove per compagnia parte si scema), seguido 
imediatamente por seu efeito, que é a afirmação principal. É 
notável, além disso, que tal disposição tem como consequência 
a apresentação do tema (invidia) somente no terceiro verso. 

A segunda terzina, por sua vez, tem a sua constituição 
sobre uma hipótese: os dois primeiros versos apresentam 
uma condição (ma se l’amor de la spera suprema / torcesse in suso il 
desiderio vostro) que se coloca como geradora do que se segue 
no último verso, non vi sarebbe al petto quella tema; ou seja, os 
dois primeiros versos são a condição necessária, enquanto 
causa, para que a ideia do último verso seja possível, enquanto 
efeito. Logo, também na segunda terzina se estabelece uma 
relação de causa e efeito, construída de modo semelhante em 
ambas as terzine, uma vez que os dois primeiros versos sempre 
apresentam a causa do efeito apresentado no último verso. 
Isso mostra que o princípio de simetria vai além do fato de 
ambas as partes apresentarem a mesma extensão. Há ainda 
uma questão secundária que merece destaque: o emprego 
de vostri (no primeiro membro) e vostro (no segundo), o qual 
promove certo distanciamento entre o falante e aqueles a 
quem ele se dirige; o caráter e o motivo desse distanciamento 
são evidenciados ao longo do aforismo. 

O desenvolvimento linear desta forma breve torna o 
seu entendimento bastante simples, uma vez compreendidos 
alguns elementos seus. Um deles está no segundo verso do 
aforismo: dove per compagnia parte si scema, que fala daquilo que 
se divide (si scema) – ou seja, diminui – pela convivência (per 
compagnia) – isto é, pelo número de pessoas que o compartilham. 
Logo, o verso fala daquilo cuja porção diminui em função da 
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partilha, apresentando, por isso, uma ideia bastante óbvia, pois 
não se concebe nada de concreto que, sendo dividido, não 
seja diminuído. Além disso, para a compreensão completa da 
primeira terzina é importante que a afirmação principal fique 
bastante clara, e o seu entendimento depende do elemento 
move il mantaco a’ sospiri. Há aqui o emprego de uma figura de 
sentido bastante simples, em que ocorre a associação entre 
fole (mantaco) e “peito”. Desse modo, o último verso diz que a 
inveja move, como um fole, o peito humano a suspiros, pois 
ela faz o homem suspirar de desejo e descontentamento em 
relação ao bem alheio; esse verso expressa, portanto, a força 
da inveja sobre o homem, mostrando como ele age sob sua 
influência. E, por conseguinte, o primeiro membro, em sua 
totalidade, diz: o homem é acometido pela inveja porque ele 
dirige os seus desejos àquilo cuja porção diminui (parte si scema) 
à medida que mais pessoas o compartilham. Tal já permite 
concluir que vostri / vostro estão sendo empregados por Virgílio 
de modo a diferenciar aqueles que estão vivos (representados 
por Dante) daqueles que estão mortos (representados pelo 
próprio Virgílio). 

Já a segunda terzina, com seu desenvolvimento hipotético, 
também apresenta certas questões que devem ser esclarecidas. 
A primeira está em spera supprema, que pode ser esclarecida 
pelo termo suso (verso seguinte), o qual induz à percepção de 
que a expressão se refere à mais alta esfera celeste, o Empíreo, 
morada de Deus. Outro elemento que deve ser esclarecido 
é quella tema, no último verso, o qual se refere a invidia, 
designando o medo gerado no homem pela inveja. Dessa 
forma, o segundo membro diz que, se o homem, movido 
pelo amor a Deus (amor de la spera supprema), torcesse o seu 
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desejo em direção ao céu (suso), ele não teria mais no peito 
(petto, que remete a mantaco) aquele temor causado pela inveja. 
A segunda terzina, portanto, não só reforça a primeira, mas 
também a esclarece; e, nesse aspecto, a relação mais relevante 
entre ambas se estabelece na contraposição entre torcesse in suso 
il desiderio vostro (na segunda) e s’appuntano i vostri disiri / dove 
per compagnia parte si scema (na primeira), expressões que são 
efetivamente esclarecidas em função da contraposição que 
estabelecem. A expressão da primeira terzina faz referência 
às coisas terrenas e materiais, as quais são finitas: um bem 
terreno, se possuído por muitos, necessariamente tem que 
ser possuído em pequena porção por cada um. De fato, tudo 
aquilo que é finito diminui à proporção da sua divisão, o 
que, diz a segunda terzina, não se verifica nas coisas divinas, 
que são infinitas17. Portanto, Virgílio está dizendo que a 
inveja nasce nos homens devido ao fato de eles desejarem 
as coisas terrenas que, para não diminuírem, não podem ser 
compartilhadas com o próximo; mas, se o homem, movido 
pelo amor celeste, orientasse o seu desejo às coisas divinas, ele 
já não temeria ver o seu bem diminuir em função da fruição 
alheia, porque os bens divinos, sendo infinitos, não podem 
diminuir, independentemente de quantos desfrutem deles. 

Logo, entende-se também que a inveja gera um temor, 
pois o homem invejoso teme receber menos daquilo que 
deseja, caso outros também desejem gozar desse mesmo bem; 
mas tal temor só é possível em relação aos bens terrenos. Por 
isso, pode-se dizer, as terzine desenvolvem uma contraposição 
entre si, a qual se projeta além da contraposição pontual entre 
suas expressões principais: a primeira apresenta um fato e o 
seu efeito; a segunda, mediante uma construção hipotética, 

17 Cf. Com’ esser puote 
ch’un ben, distributo 
/ in più posseditor, 
faccia più ricchi / di sé 
che se da pochi è pos-
seduto?, Purgatorio 
XV, 61-63.
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apresenta uma condição que se opõe ao fato da primeira, 
gerando, por isso, um efeito contrário àquele enunciado na 
primeira. Com isso, o segundo membro reforça em negativo 
o primeiro, o que ainda é refletido por ma e non, ambos na 
segunda terzina. Assim, em função de seu desenvolvimento 
essencialmente linear, em que se estabelece uma relação 
de causa e efeito, e em que o segundo membro confirma, 
mediante uma oposição, o primeiro, este aforismo apresenta 
um caráter demonstrativo – mediante o qual se quer elucidar 
a inveja, em sua origem e relação com o homem –, podendo 
ser traduzido como: 

“Porque se dirigem os vossos desejos àquilo que diminui 
pela convivência, a inveja move o vosso peito a suspiros. Mas, 
se o amor da esfera suprema desviasse o vosso desejo para o 
alto, não vos estaria no peito aquele medo.” 

IX.
Ed elli a me: « Però che tu rificchi

la mente pur a le cose terrene,
di vera luce tenebre dispicchi. »18

Este aforismo é de compreensão bastante simples. 
Seus dois primeiros versos constituem um fato que serve de 
fundamento para o último verso, correspondente à afirmação 
principal; ou seja, o terceiro verso enuncia uma verdade como 
efeito gerado pelo fato presente nos dois versos anteriores, e 
a terzina se desenvolve como a constatação de uma verdade, 
conduzida pela percepção de um fato. É notável o emprego 
figurado dos verbos rificchi e dispicchi, e a antítese formada pelos 
termos luce e tenebre, que estão justapostos no terceiro verso, 
constituído com base em uma figura. Assim, a afirmação 

18 Purgatorio XV, 64-
66.
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principal, di vera luce tenebre dispicchi, diz que Dante, a quem 
Virgílio está se referindo, colhe (dispicchi) o erro (tenebre) em 
lugar da verdade (vera luce). O que vem antes disso, però che tu 
rificchi / la mente pur a le cose terrene, é o fato que gera a verdade 
enunciada na afirmação principal: Dante está colhendo um 
equívoco porque ele está fixando a mente (rificcare la mente) 
somente (pur) nos assuntos terrenos. Logo, o motivo do erro de 
Dante está na sua obstinação em relação àquilo que é terreno, 
o que leva à conclusão secundária de que, para se chegar à 
verdade, é preciso desprender-se dos assuntos terrenos, e, por 
extensão, voltar a atenção aos assuntos divinos. 

Esta terzina poderia facilmente causar a impressão de 
se constituir como uma censura de Virgílio a Dante; e, de 
fato, ela pode ser, indiretamente, lida dessa maneira: Virgílio 
está censurando a obstinação de Dante, o qual fixa a sua 
atenção somente no que é terreno, sem atentar para a maior 
importância das coisas celestes, as quais são as únicas que 
permitem que o homem alcance a verdade; essa atitude de 
Dante o conduz ao erro e, por isso, deve ser censurada. Do 
mesmo modo, o sentido desse aforismo pode se desenvolver 
posteriormente em uma espécie de conselho, cujo sentido 
seria de que Dante, se quiser realmente conhecer a verdade, 
terá que voltar a sua atenção às coisas celestes. Mas todo 
esse desenvolvimento, que resulta em uma censura, e, por 
extensão, em uma advertência, está no plano secundário do 
aforismo. 

Em geral, os aforismos que apresentam um conselho 
ou uma censura evidenciam também o fundamento que 
justifica a sua enunciação. Isso, entretanto, não se verifica 
no presente aforismo: os dois primeiros versos, perceba-se, 
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não justificam o terceiro verso enquanto uma enunciação de 
Virgílio; eles são o fato que origina a ideia da fala de Virgílio. 
Existe uma diferença, embora tênue. No primeiro caso, 
ressalta-se a oração como ato de fala: a censura, a repreensão 
de Virgílio. No segundo caso, ressalta-se a oração como ideia: 
a verdade enunciada por Virgílio. O caráter desse aforismo 
associa-se essencialmente ao segundo caso: a sua proposição 
principal não se caracteriza como uma advertência, mas como 
a afirmação de um fato; da mesma forma, os dois versos 
anteriores não são o motivo que leva Virgílio a se pronunciar, 
mas sim a causa da verdade enunciada por ele. Isso confere 
ao presente aforismo o caráter de uma demonstração, de uma 
exposição, na qual predomina certo encadeamento lógico: 
Virgílio está, por meio de uma verdade, elucidando outra; ele 
está evidenciando como e onde nasce a nossa falsa opinião 
com relação às coisas divinas. 

Há uma questão interessante sobre a Commedia, 
exemplificada por este aforismo: pode-se, em muitas situações 
do poema, identificar a figura de Dante com a figura do ser 
humano em geral, o que não equivale a simplesmente fazer 
uma leitura alegórica do poema, mas sim a efetuar por vezes 
uma transposição do particular para o geral, sem, contudo, 
negar o sentido literal da viagem empreendida por Dante. Isso 
é possível em função do fato de Dante ser o único personagem 
vivo de seu poema, o que permite a sua identificação com 
todo homem em sua vida terrena. Por isso, essa terzina leva a 
uma constatação geral, e pode ser assim traduzida: 

“Porque a tua mente se fixa nas coisas terrenas, da 
verdadeira luz colhes somente trevas.” 
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X.
Quello infinito e ineffabil bene 
che là sù è, così corre ad amore

com’ a lucido corpo raggio vene.19

Percebe-se neste aforismo a articulação entre duas partes 
principais que formam uma única afirmação. A primeira 
parte, Quello infinito e ineffabil bene / che là sù è, apresenta o 
tema da terzina; a segunda, così corre ad amore / com’a lucido corpo 
raggio vène, é o predicado atribuído ao tema. Essas estruturas, 
apresentando aproximadamente a mesma extensão, revelam 
o princípio de simetria da terzina. A segunda parte se constrói 
sobre uma comparação, marcada pelos termos cosí (segundo 
verso) e com’ (terceiro verso), e a essa comparação se deve, 
em parte, a unidade essencial da terzina, cuja constituição não 
permite divisão em membros efetivos; pois, se o termo cosí não 
estivesse presente no segundo verso, o aforismo poderia ser 
dividido em uma afirmação principal, Quello infinito e ineffabil 
bene che là sù è corre ad amore, e um acréscimo que, mediante uma 
comparação, ilustra a afirmação principal, com’a lucido corpo 
raggio vène. Mas a posição de cosí torna a comparação difusa 
dentro do próprio predicado, unindo a afirmação principal 
(corre ad amore) ao seu “acréscimo ilustrativo” (com’ a lucido corpo 
raggio vène), e não permitindo a sua divisão em membros com 
certa autonomia entre si. 

A apresentação do tema constitui, em si, um “enigma” 
que deve ser esclarecido para a compreensão da forma 
breve, pois há três características (infinito, ineffabil e che là sù 
è) atribuídas a um termo principal, bene; e isso tudo constitui 
o próprio tema. Assim, a primeira parte da terzina fala de um 
bem que é, simultaneamente, infinito e inefável, e que, além 

19 Purgatorio XV, 67-
69.
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disso, está no alto (là sù). Dentro do contexto da Commedia, 
isso só pode se referir a Deus, que, estando no céu (là sù), 
é o único bem infinito e também inefável: por ser Deus 
infinito, não se pode verdadeiramente exprimi-Lo por 
palavras, que são instrumentos humanos e, por isso, finitos 
– essa oposição entre o que é divino e o que é humano será 
largamente explorada no Paradiso, principalmente em relação à 
inefabilidade de assuntos referentes a Deus e ao Paraíso. Mas 
o termo ineffabil gera uma questão interessante aqui: ao mesmo 
tempo que essa parte da terzina está atribuindo verbalmente 
características a Deus, ela está dizendo que Ele não pode ser 
efetivamente caracterizado por palavras. Logo, a terzina está 
implicitamente reconhecendo a própria insuficiência ao se 
referir a Deus. Ela, por outro lado, parece dizer implicitamente 
que um dos melhores vocábulos que caracterizam Deus é 
justamente ineffabil, por encerrar justamente a oposição entre 
a incapacidade humana e a excelência divina. Por isso, mesmo 
com esse velado reconhecimento da própria incapacidade, o 
leitor consegue compreender que os versos se referem a Deus, 
porque a junção das três características escolhidas não pode 
levar, dentro do contexto da Commedia, ao reconhecimento de 
outro bem senão Deus; e, por conseguinte, percebe-se que 
o termo que revela a incapacidade do aforismo (ineffabil) é 
também um termo responsável pela sua eficácia ao caracterizar 
Deus, pois é essencial para a compreensão do seu tema. 

Desse modo, a ideia que pode ser extraída dos dois 
primeiros versos – desconsiderando-se, para tanto, a fusão 
entre o predicado e a comparação – é bastante simples, uma 
vez esclarecido o tema da terzina: Deus se dirige a quem 
manifesta amor por Ele (corre ad amore). Já o terceiro verso 
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apresenta o segundo elemento que possibilita a formação da 
comparação, a qual se estabelece, portanto, entre as ideias de 
Deus e raggio, por um lado, e amore e lucido corpo, por outro; este 
verso, portanto, ilustra a ideia principal que se encontra nos 
dois primeiros versos, de modo a torná-la mais clara: Deus se 
distribui entre quem O ama do mesmo modo como o raio (de 
Sol) ilumina os corpos lúcidos. É no terceiro verso também 
que entra uma questão científica medieval: acreditava-se que 
os corpos lúcidos e transparentes atraíam o raio de Sol por 
serem mais aptos a refleti-lo; com isso, a terzina diz que as 
pessoas que amam Deus O atraem, por estarem mais dispostas 
a receber e a refletir o Seu amor. Logo, o terceiro verso, além 
de tornar mais clara a ideia principal do aforismo, manifesta 
uma base científica; isso, aliado à sua afirmação central, 
caracteriza-o como uma exposição, mediante a qual Virgílio 
elucida uma verdade superior, a qual pode ser assim traduzida:

“Aquele infinito e inefável bem que está no alto assim 
corre ao amor como ao corpo lúcido o raio vem.”

XI.
Lo mondo è ben così tutto diserto
d’ogne virtute, come tu mi sone,
e di malizia gravido e coverto20.

O início deste aforismo, Lo mondo è ben cosí, além de 
apresentar o seu tema (mondo), evidencia como a terzina 
se desenvolverá em relação a esse tema: trata-se de uma 
caracterização de mondo. Pode-se dizer, portanto, que Lo mondo 
è ben cosí é a apresentação geral do aforismo, por revelar o 
seu tema e a forma como ele será desenvolvido, evidenciando 
que será proferida uma sentença relativa a mondo, a qual o 

20 Purgatorio XVI, 58-
60.
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caracterizará. Entretanto, essa sentença sofre uma divisão, 
derivando na apresentação de duas características atribuídas ao 
tema, as quais se complementam. Já a marca de interlocução, 
come tu mi sone, tem a função de retardar o aparecimento do 
segundo predicado, sendo, portanto, uma nítida separação 
entre ambos os predicados, cujos desenvolvimentos se 
realizam sobre ideias antitéticas, expressas na relação entre, 
por um lado, diserto e gravido e coverto (relação reforçada pela 
rima), e, por outo lado, virtute e malizia. Já a estrutura ben cosí 
confere ênfase a ambos os predicados que serão proferidos, 
apresentando ainda o caráter de um desvendamento. Assim, 
embora elas não se sustentem semanticamente, podem ser 
percebidas aqui duas estruturas principais, cuja articulação 
cria a terzina: há a apresentação geral do aforismo (tanto do 
seu tema como do seu tipo de desenvolvimento), seguida por 
duas características atribuídas ao tema. Esse tipo de separação 
confere o mesmo peso a ambos os predicados desenvolvidos. 

Para que se compreenda cada uma das ideias do 
aforismo, é necessário, portanto, realizar a articulação entre a 
apresentação de seu tema, Lo mondo è ben cosí, e cada um de seus 
predicados; do mesmo modo, a compreensão do aforismo em 
sua totalidade dependerá da articulação entre as ideias centrais 
de ambos os predicados. Pelo primeiro, tutto diserto d’ogne 
virtute, entende-se que o mundo é totalmente desprovido 
(tutto diserto) de qualquer tipo de virtude, o que constitui uma 
ideia bastante simples. Já para a compreensão do segundo 
predicado, é necessário estabelecer uma diferenciação entre as 
qualidades gravido e coverto, conferidas a mondo. Esses vocábulos 
não encerram exatamente o mesmo sentido, embora uma 
primeira leitura possa provocar tal impressão. “Grávido” está 
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relacionado a um princípio interior; logo, dizer que o mundo é 
gravido di malizia é dizer que o mundo carrega em si o princípio 
do mal (malizia), isto é, a malícia cresce dentro do mundo. Já 
coverto diz respeito ao que é exterior: o mundo é coberto pela 
malícia. 

Assim, o último verso diz que a malícia se encontra no 
mundo inteiro, tanto interiormente quanto exteriormente; 
e, percebe-se, portanto, que gravido e coverto encerram certo 
princípio de antítese entre si, por tratarem de ideias opostas (o 
interior e o exterior); esse princípio, entretanto, não tem efeito 
de anulação, mas de complementaridade, na medida em que 
se projeta na totalidade do mundo (o mundo por dentro e por 
fora). Da mesma forma, há um princípio antitético entre diserto 
e gravido e coverto, associado à antítese entre virtute e malizia; isso 
indica que convém considerar, na verdade, que a antítese é 
efetivamente verificada entre as estruturas tutto diserto d’ogne 
virtute e di malizia gravido e coverto. Nessa relação de antítese, a 
segunda estrutura intensifica a primeira, constituindo-se como 
um acréscimo enfático feito à afirmação anterior: o mundo 
não só é desprovido de virtudes, mas é também repleto de 
malícia. Logo, as ideias contrárias, nesse caso, não somente se 
complementam, mas se intensificam. 

O desenvolvimento do aforismo mostra que ele enuncia 
o que é reconhecido como uma verdade por aquele que o 
profere, sem manifestar, contudo, intenção de comprová-la. 
Essa verdade não se evidencia exatamente por uma definição, 
mas sim pela caracterização de algo; isso, aliado ainda à 
estrutura ben cosí, permite perceber o caráter de constatação, 
de desvendamento, expresso pelo aforismo: parece que 
o personagem Dante, pronunciando-o, está fazendo uma 
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espécie de descoberta sobre o mundo. Tal descoberta pode 
ter, enquanto forma aforismática, a seguinte tradução:

“O mudo é, de fato, totalmente deserto de virtudes, e é 
grávido e coberto de malícia.”

XII.
Voi che vivete ogne cagion recate

pur suso al cielo, pur come se tutto
movesse seco di necessitate.

Se così fosse, in voi fora distrutto
libero arbitrio, e non fora giustizia

per ben letizia, e per male aver lutto.21

Esse aforismo apresenta uma estrutura bastante 
interessante. Inicialmente, ele pode ser dividido em dois 
membros maiores, cada um correspondente a uma das 
terzine, das quais se pode resumidamente dizer que a 
primeira é formada por um enunciado que encerra em si o 
seu pressuposto, e a segunda é a demonstração da falsidade 
da ideia desse pressuposto. Entretanto, em análise mais 
profunda, percebe-se que cada terzina pode, por sua vez, ser 
subdividia. A primeira é constituída pela afirmação principal 
do aforismo, que enuncia um fato (Voi che vivete ogne cagion 
recate / pur suso al cielo), e pela apresentação do pressuposto 
que gera esse fato (pur come se tutto / movesse seco di necessitate); 
logo, a segunda parte dessa terzina esclarece, mediante a sua 
estrutura hipotética, a ideia principal da afirmação realizada 
anteriormente. 

Já a segunda terzina retoma, mediante cosí, o princípio 
hipotético do final da primeira, e o desenvolve enquanto 
causa que geraria o efeito presente em in voi fora distrutto / 

21 Purgatorio XVI, 67-
72.
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libero arbítrio; o que se segue, e non fora giustizia / per ben letizia, 
e per male aver lutto – em que chamam atenção a rima giustizia: 
letizia, e a repetição de per, com eco em aver –, é um acréscimo 
ao efeito anteriormente mencionado, constituindo-se como 
consequência lógica deste. Entretanto, a segunda terzina, a 
princípio, poderia ser lida como a apresentação de uma causa 
e seus dois efeitos, sempre dentro de uma estrutura hipotética. 
Essa, contudo, não parece ser a subdivisão mais correta, uma 
vez que e non fora giustizia / per ben letizia, e per male aver lutto se 
apresenta como um desdobramento de in voi fora distrutto / libero 
arbitrio. A segunda terzina, assim como a primeira, também se 
divide em duas partes, que, neste caso, são: uma afirmação (Se 
cosí fosse, in voi fora distrutto / libero arbitrio), e o desdobramento 
dessa afirmação, isto é, a conclusão lógica conduzida por ela (e 
non fora giustizia / per ben letizia, e per male aver lutto). 

Analisadas as partes constituintes do aforismo, percebe-
se na constituição das terzine um princípio de simetria: 
há primeiramente uma afirmação que se estende até 
aproximadamente metade do segundo verso de cada terzina; 
a partir de então, desenvolve-se a segunda parte de cada uma 
delas. Esse princípio de simetria se estende também à relação 
estabelecida entre as terzine, uma vez que o aforismo é criado 
pela articulação entre os dois membros que elas formam. 
Assim, a simetria se verifica na constituição de cada terzina 
e na relação entre ambas. Nesse sentido, faz-se notar aqui o 
emprego de repetições, baseadas nos termos pur (primeira 
terzina) e per (segunda terzina): pur suso al cielo, pur come se tutto; 
per ben letizia, e per male aver lutto. Nesse último caso, percebe-
se ainda o alinhamento de duas antíteses: ben e male, letizia e 
lutto, sendo que uma antítese complementa a outra. É notável, 
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finalmente, o emprego de voi como termo de abertura do 
aforismo, o qual marca distanciamento entre o falante e 
seu interlocutor (representante de voi); distanciamento este 
acentuado pelo acréscimo che vivete, expressão que mostra que 
Marco Lombardo está falando de todos os homens vivos, 
representados por Dante.

A primeira ideia do aforismo está em Voi che vivete ogne 
cagion recate / pur suso al cielo, e diz que os homens atribuem 
ao céu todas as causas (ogne cagion) de seus atos. Essa é a 
afirmação principal do aforismo e ela expõe um fato. O que 
se segue até o final dessa terzina é o pressuposto que gera 
o fato enunciado, o qual permite todo o desenvolvimento 
posterior do aforismo: os homens atribuem ao céu todas 
as causas de seus atos como se tudo necessariamente (di 
necessitate) ocorresse segundo o movimento do céu (movesse 
seco). A primeira terzina aborda, então, a questão da astrologia, 
muito relevante dentro da Commedia. Atribuir ao céu todas 
as causas de tudo o que ocorre na terra, inclusive os atos 
humanos, é afirmar que a influência celeste é determinante. 
Assim, os homens, acreditando – ou querendo acreditar – no 
determinismo da influência celeste, justificam os próprios 
atos segundo o movimento do céu, o que os eximiria de 
culpa em relação a seus atos condenáveis. 

Já a segunda terzina retoma a ideia geradora (o 
determinismo da influência celeste) do fato enunciado na 
primeira, de modo a demonstrar se ela é verdadeira ou não. 
Assim, pode-se dizer que a primeira terzina traz uma teoria 
(segundo a qual os homens agem) e a segunda demonstra, 
mediante uma hipótese, se essa teoria corresponde ou não 
à verdade, determinando, por extensão, se os homens agem 
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de acordo com a verdade. Mas é notável que o próprio 
fato de essa “teoria” se apresentar de modo hipotético na 
primeira terzina (com come se tutto / movesse seco di necessitate) 
já é uma forma de questionar a sua veracidade. A afirmação 
principal da segunda terzina diz, então, que, se o movimento 
dos corpos celestes determinasse tudo o que ocorre na terra, 
o homem não teria o livre-arbítrio (in voi fora distrutto libero 
arbitrio); já o que se segue é uma conclusão lógica derivada 
dessa afirmação: se o homem não tivesse livre-arbítrio, não 
haveria justiça (non fora giustizia) em premiar o bem com a 
alegria (letizia) e punir o mal com o luto (lutto). Percebe-se, 
portanto, que é criada uma metonímia entre letizia e o Paraíso, 
e lutto e o Inferno: se o homem não tivesse livre-arbítrio, 
não haveria justiça nas recompensas presentes no Inferno 
e no Paraíso. Sabe-se que é incontestável a justiça divina; 
logo, para que haja justiça na forma como Deus recompensa 
os atos humanos, é necessário que o homem tenha o 
livre-arbítrio, para merecer a alegria ou a punição. Isso, 
portanto, exclui a possibilidade de os astros determinarem 
por necessidade tudo quanto ocorre na terra e, por isso, os 
homens estão errados em imputar ao céu a causa de seus 
próprios atos22. É notável, entretanto, que o erro consiste 
em atribuir somente (pur) ao céu as causas do que ocorre na 
terra, pois, dentro da concepção dantesca, os astros causam 
em parte os atos humanos, mas não tudo, porque, se as 
estrelas determinassem tudo nos atos humanos, o homem 
não teria nem mérito nem demérito e, assim, não haveria 
justiça na separação entre o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. 
Logo, em última análise, esse aforismo constitui um dos 
pilares que sustentam a Commedia, por ser também um dos 

22 Tal ideia se encontra 
de modo bastante ex-
plícito em Consolatio 
Philosophiae V, III, 
85-100: “Frustra enim 
bonis malisque prae-
mia poenaeve propo-
nuntur quae nullus me-
ruit liber ac voluntarius 
motus animorum. 
Idque omnium videbi-
tur iniquissimum quod 
nunc aequissimum 
iudicatur vel puniri im-
probos vel remunerari 
probos quos ad alteru-
trum non propria mit-
tit voluntas, sed futuri 
cogit certas necessitas. 
Nec vitia igitur nec 
virtutes quidquam 
fuerint, sed omnium 
meritorum potius 
mixta atque indiscreta 
confusio. Quoque nihil 
sceleratius excogitari 
potest, cum ex provi-
dentia rerum omnis 
ordo ducatur nihilque 
consiliis liceat huma-
nis, fit ut vitia quoque 
nostra ad bonorum 
omnium referantur 
auctorem. Igitur nec 
sperandi aliquid nec 
deprecandi ulla ratio 
est. Quid enim vel spe-
ret quisque vel etiam 
deprecetur, quando 
optanda omnia series 
indeflexa conectit?”, 
BOETHIUS. The the-
ological tractates, trad. 
H. F. Stewart, Edward 
Kennard Rand, S. J. 
Tester. New ed. Lon-
don; Cambridge, MA: 
William Heinemann: 
Harvard University 
Press, 1973,pp. 400-
401.
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princípios da doutrina cristã: se Dante aceitasse a influência 
determinante dos corpos celestes e, consequentemente, a 
inexistência do livre-arbítrio, o seu poema e a narração que 
ele faz perderiam o sentido. 

Logo, o desenvolvimento argumentativo da segunda 

terzina torna a ideia da primeira insustentável, mostrando 

que o fato enunciado na sua afirmação principal nasce de 

um erro; por isso, percebe-se um movimento que parte de 

uma premissa para chegar a uma conclusão, que, a seu turno, 

remete à premissa, desestruturando-a. Esse aforismo se 

desenvolve linearmente de modo a evidenciar esse erro, o que 

mostra o seu caráter ser fundamentalmente demonstrativo, 

pois, ao desestabilizar o pressuposto que gera um fato, mostra 

o erro que subjaz a esse fato. É interessante também a forma 

como essa demonstração ocorre, ao verificar os efeitos que 

seriam originados caso se aceitasse o pressuposto como 

verdadeiro, chegando, então, à inaceitável conclusão da 

injustiça divina. Parte da didática e da eficácia do aforismo se 

deve a essa constituição de uma demonstração por absurdo, 

que, desenvolvendo determinado pressuposto até os seus 

limites, chega a uma conclusão logicamente inaceitável, e, 

com isso, nega a atitude fundamentada nesse pressuposto23. 

Com isso, uma tradução possível do aforismo formado por 

esses versos seria:

“Vós que viveis atribuís qualquer causa ao céu, como 
se tudo seguisse o seu movimento por necessidade. Se fosse 
assim, em vós estaria destruído o livre-arbítrio, e não seria 
justiça, pelo bem, a alegria e, pelo mal, o luto.”

23 Cf. LEONARDI, 
op. cit., ad locum (pp. 
475-476); Tutte le ope-
re, commenti a cura 
di Giovanni Fallani, 
Nicola Maggi e Silvio 
Zennaro, op. cit., ad 
locum (pp. 327-328).
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XIII.
« Né creator né creatura mai »,

cominciò el, « figliuol, fu sanza amore,
o naturale o d’animo; e tu ’l sai.

Lo naturale è sempre sanza errore,
ma l’altro puote errar per malo obietto
o per troppo o per poco di vigore. » 24

Este aforismo, de estrutura consideravelmente simétrica, 
pode ser dividido em dois membros, cada um coincidindo 
com uma de suas terzine. O primeiro enuncia uma verdade, 
que é interrompida no segundo verso por uma intervenção 
do narrador (cominciò el) e por uma marca de interlocução 
(fgliuol), as quais suspendem o desenvolvimento da afirmação, 
retardando o seu desfecho (fu sanza amore). Assim, ambas as 
interrupções funcionam como uma nítida separação entre 
o assunto tratado pela primeira terzina (creator e creatura) e o 
predicado atribuído a ele (fu sanza amore). O que se segue (o 
naturale o d’animo) é um acréscimo que explica amore e evidencia, 
na verdade, a mudança que o aforismo vai sofrer, passando a 
tratar diretamente de amore, e não mais de creator / creatura. Isso 
é também marcado pelas últimas palavras da primeira terzina (e 
tu ’l sai), que suspendem, a seu turno, o desenvolvimento do 
aforismo. Assim, o segundo membro retoma um termo do 
primeiro (amore), descrevendo-o em seus dois tipos: naturale 
(quarto verso) e d’animo (representado por l’altro, nos dois 
últimos versos). 

Note-se, porém, que a mudança de objeto entre ambas as 
terzine não significa a mudança de seu tema, o qual é sempre 
amore, termo descrito na segunda parte, e em função do qual 
creator / creatura são descritos na primeira. Assim, este aforismo 

24 Purgatorio XVII, 
91-96.
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sofre, em cada parte, uma mudança em relação àquilo de 
que se fala diretamente, mas não em relação ao seu tema, 
elemento responsável pela ligação entre ambos os membros 
do aforismo, conferindo-lhe, portanto, a unidade necessária. 
É notável também que o segundo membro se desenvolve não 
só retomando elementos do primeiro, mas colocando-os ainda 
em oposição, o que se evidencia por ma (quinto verso) e pela 
ocorrência de sanza errore, no quarto verso, e de puote errar, no 
quinto. Chama atenção, finalmente, a presença de estruturas 
muito semelhantes na forma breve: sanza amore / sanza errore 
(reforçada pela rima); o naturale o d’animo / o per troppo o per poco. 
Já os termos mai (primeira terzina) e sempre (segunda) mostram 
que o caráter de generalização do aforismo se estende a ambos 
os seus membros.

Desse modo, a afirmação única que constitui a primeira 
terzina, desconsideradas as interrupções, é Né creator né creatura 
mai fu sanza amore, o naturale o d’animo, e ela diz que jamais 
houve criador ou criatura sem amor, o qual, por sua vez, pode 
ser natural ou do ânimo. Isso significa, em primeiro lugar, 
que tanto Deus como as criaturas têm amor; já o amor, a 
seu turno, pode ser natural ou do ânimo – isso, subentende-
se, no que respeita às criaturas. O amor natural é o instinto, 
concedido diretamente por Deus a todas as criaturas; já o 
amor “do ânimo” é o amor eletivo, o amor que segue a livre 
escolha. Logo, enquanto o amor natural se manifesta em toda 
a criação, o amor do ânimo só se manifesta naquelas criaturas 
dotadas de intelecto – e, por isso, capazes de realizar suas 
próprias escolhas –, que são os anjos e os homens. Assim, a 
primeira terzina enuncia que o amor – nas criaturas, natural 
ou volitivo – está presente tanto no Criador como na criação, 
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traduzindo a ideia cristã de Deus, derivada em parte da 
filosofia aristotélica25.

Já a segunda terzina diferencia amore naturale de amore 
d’animo. O seu primeiro verso, Lo naturale è sempre sanza errore, 
descreve o amor natural, proferindo de modo categórico 
que ele nunca apresenta falha (è sempre sanza errore). De fato, 
considerando-se que o amor natural é uma tendência ao próprio 
fim concedida diretamente por Deus, entende-se facilmente 
que ele não pode apresentar falhas. Já os dois últimos versos 
do aforismo caracterizam amore d’animo, mostrando que este, 
pelo contrário, pode falhar por três causas: malo obietto, troppo di 
vigore ou poco di vigore. É também fácil compreender que o amor 
eletivo pode falhar, uma vez que ele está sujeito às escolhas do 
homem, resultado de seu livre-arbítrio. 

A primeira falha enumerada do amor volitivo é o 
mau objeto (malo obietto): o amor cujo objeto é o mal pode 
se manifestar em relação à própria pessoa que o sente, 
ou em relação ao próximo; mas, como ninguém deseja 
deliberadamente o mal a si mesmo, nesse caso o amor se 
orienta em direção a um mal que se considera um bem. 
Desse tipo de amor nascem a soberba, a inveja e a ira. Por 
outro lado, o amor eletivo pode errar mesmo apresentando 
um bom objeto; nesse caso, a falha está na sua intensidade 
(vigore), e se verifica quando há um descompasso entre a 
natureza do objeto e a intensidade do amor destinado a ele. 
Desse modo, o amor falha por muita intensidade (troppo di 
vigore) quando esta é maior do que realmente convém ao seu 
objeto; em outras palavras, esse amor origina pecado quando 
ele se manifesta em grande intensidade em relação a bens 
menores, os bens terrenos. Desse tipo de erro nascem a gula, 

25 “La prima solenne 
enunciazione racchiu-
de la grande idea che, 
già presente nel primo 
motore aristotelico, 
diventa nel Nuovo 
Testamento l’amore 
personale del Dio cris-
tiano: «Deus charitas 
est» (1 Io. 4, 16).”, LE-
ONARDI, op. cit., ad 
locum (p. 506).
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a luxúria e a avareza. Finalmente, o amor pode falhar pela 
pouca força (poco di vigore), e isso ocorre quando se ama um 
bem com menos intensidade do que se convém; desse tipo 
de erro nasce a preguiça. Por extensão, esse amor falha mais 
gravemente ao manifestar pouco vigor em relação aos bens 
maiores, os bens celestes. 

Com isso, os dois últimos versos da terzina mostram, 
ainda que indiretamente, a origem dos pecados purgados em 
cada círculo do Purgatório, os quais podem ser divididos em 
três grupos: aqueles que têm mau objeto, aqueles que têm 
pouco vigor e aqueles que têm muito vigor. Por outro lado, 
eles podem também ser divididos em dois grupos: aqueles 
que têm mau objeto e aqueles que têm bom objeto, os quais 
podem, por sua vez, subdividir-se entre os que manifestam 
pouco vigor e os que manifestam muito vigor. Esse aforismo, 
portanto, sintetiza o fundamento moral do Purgatorio, cuja 
base, assim como nos outros cânticos, está no livre-arbítrio, 
orientação do amor volitivo. Percebe-se, além disso, que a 
segunda terzina, descrevendo o amor em sua totalidade, opõe 
amore naturale, que não erra, a amore d’animo, que pode errar 
por três causas, enumeradas nos dois últimos versos. Esse 
princípio de oposição, entretanto, estabelece uma relação 
de complementaridade, por formar a totalidade do caráter 
assumido pelo amor em relação às criaturas dotadas de 
intelecto. Já a organização do aforismo, com a enunciação de 
uma verdade e o posterior desenvolvimento de um de seus 
principais elementos, apresenta um caráter essencialmente 
expositivo: Virgílio, além de afirmar que o amor é uma 
disposição presente em todos, expõe a Dante o caráter do 
amor, mostrando que ele, podendo originar o pecado, está 
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relacionado a um princípio moral. Este aforismo apresenta a 
orientação moral do Purgatorio, cuja base é doutrina do amor; 
e uma tradução possível para ele é:

“Nem criador nem criatura houve jamais sem amor, ou 
natural ou do ânimo. O natural é sempre sem falha, mas o 
outro pode falhar por mau objeto, por excesso ou por falta 
de vigor.”

XIV.
Quinci comprender puoi ch’esser convene

amor sementa in voi d’ogne virtute
e d’ogne operazion che merta pene.26

A primeira parte desta terzina, Quinci comprender puoi che, 
funciona como uma espécie de preparação para a afirmação 
essencial do aforismo: esser convene amor sementa in voi d’ogne virtute 
/ e d’ogne operazion che merta pene. Desse modo, o aforismo aqui 
analisado se constitui por uma única afirmação, preparada 
pela abertura da terzina; dentro dessa afirmação, podem ser 
distinguidos dois elementos principais: o seu tema, amor, e o 
que se diz sobre esse tema, sementa in voi d’ogne virtute / e d’ogne 
operazion che merta pene. Logo, o predicado deriva em d’ogne 
virtute, por um lado, e d’ogne operazion che merta pene, por outro; 
pode-se dizer, por isso, que sementa in voi é o ponto de abertura 
do aforismo, por operar a transição necessária para que amor 
resulte em ogne virtute ou ogne operazion che merta pene. 

A unidade do aforismo se deve à inversão em sua 
afirmação, a qual, colocando esser convene em primeiro lugar, 
justapõe o tema ao predicado que lhe é atribuído. Essa 
disposição não permite que a afirmação seja efetivamente 
separada em membros independentes; permite apenas 

26 Purgatorio XVII, 
103-105.
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entrever os seus dois elementos em articulação. Isso não 
obstante, a afirmação descreve um claro movimento de 
apresentação de amor como causa (sementa) que pode resultar 
em virtute ou operazion che merta pene. Tal dupla possibilidade 
de desenvolvimento do predicado resulta, por sua vez, na 
formação de uma antítese, com a oposição do termo virtute 
à expressão operazion che merta pene. Outro elemento digno de 
nota da terzina é o termo voi, o qual, além de ser destacado 
pela rima interna com puoi, promove um distanciamento entre 
quem pronuncia o aforismo e aqueles a quem ele se refere.

A ideia do aforismo está essencialmente em esser convene 
/ amor sementa in voi d’ogne virtute e / d’ogne operazion che merta 
pene, e ela é bastante simples: o amor é necessariamente (esser 
convene) origem (sementa), no homem (in voi), de toda virtude 
(d’ogne virtute) e de todo pecado (d’ogne operazion che merta pene). 
Logo, o amor, sendo origem de tudo o que está relacionado à 
moralidade, pode resultar, no homem, em atos bons ou maus. 
Considerando-se o raciocínio desenvolvido pelo aforismo 
anterior, pode-se concluir que o amor, quando bem orientado 
ao seu fim, gera a virtude; porém, quando essa ordem é 
perturbada seja pela escolha de um mau objeto, seja por uma 
intensidade indevida à natureza de seu objeto, o amor gera 
o pecado. Aqui, portanto, a antítese entre virtute e operazion 
che merta pene se desenvolve de modo a caracterizar o amor 
como algo que pode derivar nos extremos que abrangem os 
atos humanos – a virtude e o pecado. Desse modo, a antítese 
entre virtute e operazion che merta pene descreve uma relação 
de complementaridade, na media em que ela se projeta na 
totalidade das ações humanas, pois, se o amor é causa de todo 
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bom ou mau ato, isso significa que ele é causa de todos os 
atos humanos. 

Em uma primeira leitura, poder-se-ia pensar que há aqui 
uma definição do amor; mas o mais correto seria considerar 
que o amor está sendo caracterizado enquanto causa: não se 
diz o que o amor é, mas o que o amor gera. Já a estrutura 
esser convene é aqui empregada como forma de introduzir 
uma conclusão lógica, sustentada ainda pela apresentação 
da afirmação principal, Quinci comprender puoi, a qual sugere 
que a ideia a ser proferida pelo aforismo é uma constatação 
conduzida racionalmente. Entretanto, a afirmação não 
apresenta uma comprovação: não se quer demonstrar por 
que o amor gera a virtude e o vício, quer-se simplesmente 
afirmar que ele gera ambos. A presença do termo ogne em 
d’ogne virtute e em d’ogne operazion che merta pene mostra o caráter 
de generalização da terzina, que está enunciando uma lei geral 
sobre o amor, a partir da constatação de seus efeitos. Com 
isso, pode-se considerar que, assim como os dois últimos 
versos apresentam a ideia efetiva do aforismo, o primeiro 
verso apresenta o seu caráter essencial de constatação. Isso 
permite que a terzina, enquanto forma aforismática, possa ser 
traduzida da seguinte maneira:

“Podes compreender, então, que convém que o amor 
seja semente em vós de toda virtude e de todo ato que mereça 
punição.”

XV.
È chi, per esser suo vicin soppresso,

spera eccellenza, e sol per questo brama
ch’el sia di sua grandezza in basso messo27.

27 Purgatorio XVII, 
115-117. 
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Este aforismo é de esquema bimembre. O seu primeiro 
membro, È chi, per esser suo vicin soppresso, / spera eccellenza, é 
constituído por uma afirmação que revela um fato. O segundo, 
e sol per questo brama / ch’el sia di sua grandeza in basso messo, 
retomando o primeiro por meio do termo questo, consiste 
no efeito gerado pelo fato expresso anteriormente. Logo, o 
aforismo pode ser dividido em causa (primeiro membro) e 
efeito (segundo). 

Entretanto, em análise mais detalhada, nota-se, no 
primeiro membro, uma subdivisão: a afirmação È chi spera 
eccellenza é interrompida pelo enunciado per esser suo vicin 
soppresso, necessário para a ação expressa em spera eccellenza. 
Tal interrupção, criando uma suspensão que se estende até o 
segundo verso, é fundamental para o mecanismo do aforismo, 
pois, de fato, a posição da oração intercalada expõe de maneira 
mais clara a sua relação com a afirmação principal: per esser suo 
vicin soppresso, sendo um meio necessário para spera eccellenza, 
constitui um meio necessário para toda a afirmação principal. 
No entanto, é importante esclarecer que não se trata de uma 
relação de causa e efeito: a opressão do próximo (expressa em 
vicin soppresso) não é uma condição que faz alguém esperar a 
excelência. Na verdade, per esser suo vicin soppresso funciona aqui 
como um meio pelo qual chi espera (spera) chegar à excelência; 
logo, a opressão do próximo é um meio adotado para se 
alcançar a excelência. Se essa expressão estivesse associada 
a spera, ela seria melhor definida como a causa que gera o 
que está em è chi spera eccellenza; mas o desenvolvimento do 
aforismo mostra que a expressão está associada a eccellenza, 
sendo, portanto, um meio que conduz a esta. 
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Por isso, a construção do primeiro membro é 
fundamental para o aforismo: inserindo per esser suo vicin 
soppresso precisamente entre è chi e spera eccellenza (resolução 
de è chi) – e não em qualquer outra das posições possíveis 
–, o primeiro membro do aforismo mostra que vicin soppresso 
é um intermediário necessário entre chi e eccellenza. Pode-se 
constatar, com isso, que o primeiro membro do aforismo 
desenvolve três expressões fortes: chi, vicin soppresso e 
eccellenza. As relações estabelecidas entre essas expressões 
revelam o caráter demonstrativo do aforismo, no qual 
a extensão de suas partes, articuladas por uma relação de 
complementaridade em que dois fatos são enunciados 
– sendo um efeito do outro –, evidencia um princípio de 
simetria: cada parte se estende por aproximadamente um 
verso e meio. Além disso, ainda que não constituam em si 
ideias antitéticas, há palavras que, pelo desenvolvimento do 
aforismo, criam um princípio de antítese: soppresso e basso, em 
oposição a eccellenza e grandezza.

 O primeiro membro, então, diz que há quem espera 
alcançar a excelência mediante a opressão do próximo (vicin). Já 
o segundo membro diz que essa mesma pessoa, somente por 
esperar alcançar a excelência desse modo, deseja ardentemente 
a decadência do próximo (ch’el sia di sua grandezza in basso messo). 
Portanto, a terzina em sua totalidade afirma que há quem, por 
esperar alcançar a excelência pela opressão do próximo, deseja 
a humilhação deste. Não está explícito o tema da forma breve, 
a qual, na verdade, tem um desenvolvimento de certo modo 
enigmático, descrevendo um tipo de pessoa, que se encontra 
por trás do termo chi: o soberbo. De fato, os soberbos, com 
o fim de alcançar a excelência, desejam o mal do próximo; 
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e, como visto anteriormente, desejar o mal do próximo 
caracteriza uma falha no amor eletivo, porquanto manifesta 
um mau objeto. Já os princípios de antítese se desenvolvem 
dentro da oposição implícita entre o soberbo (chi), que quer 
alcançar a excelência (eccellenza, associada ainda a grandezza), e 
o próximo (vicin), que sofre humilhação (associada a soppresso 
e basso). Percebe-se que o aforismo, ao desenvolver o seu 
termo principal, chi, cria uma antítese entre esse termo e vicin; 
tal relação (criada somente dentro do plano do aforismo) é, 
por sua vez, caracterizada pela antítese que associa eccellenza 
e grandezza a chi e soppresso e basso a vicin, ilustrando a relação 
estabelecida entre o soberbo e o seu próximo. E é notável 
que ambos os pares (eccellenza / grandezza e soppresso / basso) 
ganham relevo, por apresentem certas semelhanças sonoras, 
com assonâncias e consonâncias.

Digno de observação é também o emprego da palavra 
sol (em sol per questo), que mostra que o soberbo não deseja a 
humilhação do próximo por desejar o mal em si; o soberbo 
deseja a humilhação do próximo na medida em que acredita 
ser este um meio para alcançar a excelência, que, sendo 
concebida como um bem, é o verdadeiro objeto do desejo do 
soberbo. Logo, a terzina mostra que o soberbo deseja o mal 
somente como intermediário para aquilo que considera um 
bem, descrevendo uma das formas pelas quais se pode desejar 
o mal do próximo, que, no presente caso, não é desejado em 
si28. Desse modo, consideradas suas características essenciais, 
uma tradução possível para esta forma breve é:

“Há quem, pela opressão do próximo, espera a excelência, 
e só por isso anseia que ele seja da sua grandeza posto abaixo.”

28 Sobre isso, Anna Ma-
rica Chiavacci Leonar-
di comenta a aparente 
inexatidão da ideia de 
soberba aqui desenvol-
vida: “La definizione 
è apparsa inesatta, in 
quanto la superbia non 
desidera propriamente 
il male altrui, ma solo 
la propria eccellenza. 
In realtà l’una non va 
senza l’altro; Dante, 
per portare anche la 
superbia dentro lo 
schema dell’amore 
di malo obietto, non 
fa che sottolineare 
l’aspetto secondario 
[...]. Chi desidera supe-
rar tutti gli altri, deside-
ra che essi siano più in 
basso di lui. Che è cosa 
diversa dall’invidia, 
nella sua motivazione; 
e Dante, consapevole 
della forzatura ope-
rata, e dell’obiezione 
possibile, scrive per 
questo quelle parole: 
sol per questo brama”, 
LEONARDI, op. cit., 
ad locum (p. 510); Cf. 
também LANDINO, 
op. cit., ad locum (p. 
1316).
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XVI.
è chi podere, grazia, onore e fama

teme di perder perch’ altri sormonti,
onde s’attrista sì che ’l contrario ama29.

Continuando a exposição das formas de manifestação 
do amor com mau objeto, o presente aforismo desenvolve 
o termo chi de modo a permitir a sua identificação com a 
figura do invejoso. Logo, percebe-se nesse termo, assim 
como no aforismo anterior, um valor enigmático, a cujo 
desvendamento o movimento do aforismo conduz. Sob esse 
aspecto, a presente terzina se assemelha muito à anterior, 
funcionando chi, em ambos os casos, como o seu ponto de 
abertura. Trata-se também aqui de um aforismo de esquema 
bimembre. O primeiro membro, presente na totalidade dos 
dois primeiros versos, enuncia um fato; o segundo, no último 
verso, desenvolve esse fato levando-o à sua consequência. 
Logo, estabelece-se, entre ambos os membros, uma relação 
de causa e efeito. 

Entretanto, isolado e detidamente analisado o primeiro 
membro, percebe-se nele a articulação de dois elementos. O 
primeiro (è chi podere, grazia, onore e fama / teme di perder) é a 
afirmação principal, que se constitui mediante uma inversão. 
Essa inversão, tornando o primeiro verso predominantemente 
nominal, posiciona a forma verbal teme di perder somente no 
segundo verso, criando uma suspensão, intensificada pela 
enumeração podere, grazia, onore e fama. O efeito da suspensão 
é acentuado também pelo fato de ser teme di perder um dos 
termos essenciais da terzina, uma vez que este é justamente o 
vocábulo que resolve e estabelece a relação entre chi e podere, 
grazia, onore e fama. Já estes termos, mediante a inversão na 

29 Purgatorio XVII, 
118-120.
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afirmação principal, ficam justapostos, criando uma estrutura 
que pode refletir a atração do invejoso (representado por 
chi) em relação aos bens terrenos que ele deseja: é como se 
a disposição dos termos do primeiro verso mostrasse que 
o estado de espírito do invejoso está sempre em função do 
poder, da graça, da honra e da fama. 

O outro elemento constituinte do primeiro membro é 
perch’altri sormonti, causa da afirmação feita anteriormente. E o 
desenvolvimento da terzina mostra que perch’altri sormonti é o 
motor do aforismo, pois resulta na afirmação è chi podere, grazia, 
onore e fama teme de perder, que, por sua vez, origina o último 
verso, consequência do fato afirmado nos dois primeiros. 
Da mesma forma, aplicando-se essa análise a um plano 
mais amplo do aforismo, a terzina mostra que o movimento 
espiritual do invejoso é gerado justamente pela relação que 
ele estabelece com o próximo, a qual é representada por 
perch’altri sormonti. Isso é reforçado pelo fato de o aforismo 
se desenvolver mediante as articulações entre três elementos 
principais: teme di perder, s’attrista e ’l contrario ama, estruturas 
verbais que descrevem o movimento espiritual do invejoso, 
originado pela ideia expressa em perch’altri sormonti. 

Logo, a força do aforismo está precisamente nas suas 
formas verbais, que representam, por assim dizer, os diferentes 
estágios do estado de espírito do invejoso, cujo movimento é 
descrito pela sucessão entre teme di perder, s’attrista e ’l contrario 
ama: a inveja nasce em relação ao próximo (teme di perder), 
desenvolvendo-se dentro do próprio invejoso (s’attrista), para, 
por fim, voltar-se implicitamente contra o próximo (’l contrario 
ama). Outra questão interessante do aforismo está no seu verso 
final (segundo membro), que leva a terzina a resultar em um 
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estranhamento, causado por ’l contrario ama, que, percebe-se, está 
em contradição com a afirmação podere, grazia, onore e fama / teme 
di perder. Essa contradição resulta da introdução do intensificador 
sì, que promove, nesse verso, uma relação de causa (s’attrista) 
e efeito (’l contrario ama), vital para o aforismo, por ser a sua 
resolução definitiva. Além disso, a presença do intensificador 
sí – na sexta sílaba do verso, que, em si, já pode ter destaque 
no endecasillabo – confere unidade ao verso, fazendo de sua 
estrutura um membro único do aforismo, não obstante possam 
ser percebidos dentro dele dois elementos em articulação. 

A terzina, em sua totalidade, diz que o invejoso, por causa 
da superioridade do próximo, teme perder o poder, a graça, 
a honra e a fama, e esse temor o entristece a tal ponto que 
ele passa a desejar o contrário disso. Percebe-se, pois, que 
a contradição está no fato de o invejoso passar a desejar o 
contrário do poder, da graça, da honra e da fama; entretanto, 
subentende-se que essa contradição se verifica na sua relação 
com o próximo, uma vez que o invejoso deseja para o outro 
o contrário daquilo que ele deseja para si próprio. Essa é a 
contradição existente dentro da própria inveja, que, segundo 
a forma breve, é um temor que se sente de ser rebaixado pelo 
progresso alheio, o que leva alguém a desejar a infelicidade (’l 
contrario) do próximo, esperando, com isso, manter a própria 
prosperidade. Assim, devido à sua estrutura muito lógica, na 
qual se evidenciam sucessivamente relações de causa e efeito, 
essa terzina pode ser considerada um aforismo demonstrativo, 
e pode ter a seguinte tradução: 

“Há quem poder, favor, honra e fama teme perder por 
causa da ascensão do outro, com o que se entristece tanto que 
o contrário passa a desejar.”
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XVII.
ed è chi per ingiuria par ch’aonti,
sì che si fa de la vendetta ghiotto,

e tal convien che ’l male altrui impronti.30 

Concluindo a exposição sobre as três formas de 
manifestação do amor cujo objeto é o mal – chamado, por 
isso, de triforme amor no verso seguinte –, esta terzina, tal como 
ocorre nas duas anteriores, desenvolve o termo chi de modo 
a permitir que o seu sentido seja desvendado no processo de 
leitura; por isso, assim como nos dois aforismos anteriores, 
o desenvolvimento do termo chi, referente aqui ao iracundo, 
torna a estrutura do aforismo semelhante a um enigma.

Trata-se de um aforismo de estrutura bimembre, em 
que o primeiro membro é constituído pelos dois primeiros 
versos completos e o segundo é constituído pelo último 
verso; mas essa divisão pode parecer, a princípio, um 
tanto estranha, porque os versos da terzina apresentam 
constituição aparentemente autônoma. De fato, isso pode 
ser dito em relação ao primeiro verso, que é constituído por 
uma afirmação bastante simples. Já o segundo verso traz o 
efeito gerado pelo fato enunciado no primeiro e, por isso, 
os dois primeiros versos poderiam corresponder, cada um, a 
membros distintos, sendo o primeiro a enunciação de um fato 
e o segundo a apresentação do efeito decorrente desse fato. 
Isso, aliado à relativa autonomia do terceiro verso, levaria 
à constatação de que se trata, na verdade, de um aforismo 
trimembre. Mas uma leitura isolada do segundo verso não 
sustenta tal hipótese: a estrutura sí che não permite separação 
efetiva do segundo verso em relação ao primeiro, pois é ela 
que possibilita a transição entre o fato e o seu efeito. Cria-se, 

31 Purgatorio XVII, 
121-123.
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portanto, uma ligação necessária entre os dois versos, que, se 
forem separados como duas partes independentes, tornar-se-
ão fragmentos não muito significativos. 

Ademais, embora a leitura apresente uma ligação direta 
entre o primeiro e o segundo versos, é perceptível que tal 
ligação não existe no conectivo e, que inicia o último verso: 
há uma espécie de pausa entre o segundo e o terceiro versos, 
interrompendo ligeiramente o movimento da terzina, para 
retomá-lo sucessivamente com o termo e. Isso definitivamente 
não se verifica na transição entre o primeiro e o segundo 
versos, os quais, embora demarquem nitidamente uma 
causa e um efeito, descrevem em conjunto um movimento 
ininterrupto, não obstante a presença de vírgula entre eles. O 
aforismo se constrói mediante as relações estabelecidas entre 
seus diversos elementos; logo, não pode haver nenhuma parte 
completamente independente das outras. Mas a questão é que 
o primeiro e o segundo versos se articulam de tal maneira 
que uma separação, na verdade, trairia a sua construção e o 
seu sentido, o que não ocorre em relação ao terceiro verso. É 
por isso que o esquema desse aforismo deve ser considerado 
bimembre.

Desse modo, os dois primeiros versos mostram que 
o desejo de vingança (de la vendetta ghiotto) não é um efeito 
necessariamente causado por uma ofensa; ele só passa a existir 
de fato quando a ofensa é suficientemente intensa para criá-lo, 
como se percebe na composição dos dois primeiros versos: 
a estrutura sì che é o que permite que o fato enunciado no 
primeiro verso derive diretamente em seu efeito, revelado no 
segundo verso, pois sì, intensificando o fato (cujo núcleo está 
em aonti, termo imediatamente anterior a sì), torna possível a 
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transição imediata para o seu efeito, que tem início a partir do 
termo che.  Por isso, essa estrutura de articulação (sí che) faz 
dos dois primeiros versos um único membro, não obstante 
possam ser nitidamente percebidos nele dois elementos em 
associação. 

O primeiro membro revela dois aspectos muito 
interessantes do aforismo: há uma nítida separação entre o 
que se coloca como causa e o que assume função de efeito. 
Isso é característica marcante dos aforismos de demonstração 
ou exposição de doutrina, tipologia deste e dos dois aforismos 
anteriores, todos pertencentes ao mesmo discurso de 
Virgílio, formando uma sequência de terzine nesse discurso 
(vv. 115-123). Por outro lado, a inviável separação entre os 
dois primeiros versos – e, consequentemente, entre causa e 
efeito – torna a caracterização da figura do iracundo (que se 
encontra por trás do termo chi) muito mais forte: o iracundo 
é aquele que, por uma injúria sofrida, se ofende tanto a ponto 
de desejar a vingança. Essa construção mostra precisamente o 
caráter impetuoso de alguém tomado pela ira, cujo sentimento 
de ofensa tem que ser necessariamente tão intenso a ponto de 
resultar, sem qualquer intermediário, no desejo de vingança. 
É interessante ainda que, dentro do primeiro verso, há dois 
elementos dispostos em relação de causa (per ingiuria) e efeito 
(aonti). O segundo membro, por sua vez, acrescenta uma 
consequência decorrente do que está enunciado no primeiro 
membro, mediante a retomada (tal) de um termo proferido 
anteriormente (chi). Assim, a terzina, em sua totalidade, diz 
que há quem, por sofrer injúria, se ofende tanto que deseja 
ardentemente vingança, e tal pessoa, portanto, espera o mal 
do próximo, isto é, daquele que a ofendeu. A estrutura convien 
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che confere um caráter muito coerente ao aforismo, mostrando 
que é lógico que o iracundo, desejando vingança, espere o mal 
do próximo. 

Este aforismo apresenta um movimento muito linear, 
caminhando sempre de uma causa ao seu efeito, e nunca 
ao contrário: a injúria sofrida – que é a base da disposição 
espiritual do iracundo, sendo, portanto, o motor do aforismo 
– ofende o iracundo a tal ponto que se ele torna desejoso 
de vingança, o que necessariamente implica que ele espere 
o mal alheio. Esse movimento linear do aforismo coincide, 
portanto, com o movimento de espírito do iracundo; e, aqui, 
mais uma questão merece destaque: como o aforismo revela, 
a injúria sofrida é o motivo fundamental da disposição 
espiritual do iracundo, já que é ela que o torna ávido de 
vingança. Logo, o iracundo não deseja o mal por si, ele deseja 
o mal sob o aspecto da vingança, tida por ele como um bem; 
e o desejo de vingança revela em si um senso de justiça, já 
que ele nasce como resposta a uma ofensa sofrida. Dessa 
forma, o aforismo também mostra que, dos três pecados 
originados pelo amor com mau objeto, a ira é o menos 
grave, o que também é evidenciado pela organização moral 
do Purgatório: desses três pecados, aquele cuja purgação se 
encontra mais próxima do céu é a ira, que é purgada no 
terceiro terraço do monte31. Com isso, sendo considerados 
seus elementos essenciais, essa terzina, enquanto forma 
breve, pode ser assim traduzida:

“Há quem por injúria se ofende tanto que se faz da 
vingança ávido, e é necessário que tal pessoa provoque o mal 
alheio.”

31 Cf. SINGLETON 
(1991), op. cit., ad lo-
cum (pp. 403-406). 
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XVIII.
L’animo, ch’è creato ad amar presto,

ad ogne cosa è mobile che piace,
tosto che dal piacere in atto è desto.32

Este aforismo é constituído por uma afirmação única, na 
qual se articulam duas partes principais: a primeira é composta 
pelos dois primeiros versos; o último verso constitui a segunda. 
Na primeira parte está contida a afirmação central do aforismo, 
l’animo ad ogne cosa è mobile che piace, a qual é interrompida pela 
oração ch’è creato ad amar presto, também referente a l’animo. Isso 
permite concluir que, embora constituam uma única parte do 
aforismo, os dois primeiros versos apresentam nitidamente 
duas ideias distintas, cada uma correspondente a uma oração 
diversa; logo, não são exatamente as ideias que formam as 
unidades de um aforismo, mas muitas vezes a forma como elas 
estão dispostas. Assim, a primeira ideia que se pode discernir 
no aforismo está no seu primeiro verso e diz que o espírito 
humano é criado com uma inclinação natural ao amor (creato 
ad amar presto). Já a segunda ideia é a sua afirmação principal, 
presente na união de l’animo com o predicado que constitui o 
segundo verso: o espírito humano se move (è mobile) a tudo o 
que o lhe apraz (ad ogne cosa che piace). 

Já o último verso (segunda parte da forma breve) 
acrescenta à proposição principal uma nova ideia, que, 
na verdade, é a condição necessária para o fato afirmado 
anteriormente; o terceiro verso é, então, uma circunstância 
necessária (representada pelo termo tosto) para que o fato 
enunciado na afirmação principal realmente se verifique. 
Logo, a leitura do terceiro verso revela que o espírito 
humano só se move a tudo o que o deleita quando o prazer o 

32 Purgatorio XVIII, 
19-21.
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faz despertar em ato. Já a leitura da terzina em sua totalidade 
revela que o primeiro verso, ao apresentar uma característica 
essencial de animo, termo central da terzina, apresenta o 
fundamento da afirmação principal e, consequentemente, da 
terzina como um todo. De fato, o espírito humano só pode 
se mover a tudo o que o deleita porque o Criador infundiu 
nele, no ato de criação, a disposição natural ao amor. A 
oração ch’è creato ad amar presto é, portnto, a “força motora” 
da terzina; e isso revela um movimento muito interessante 
no aforismo, pois tanto o primeiro como o terceiro versos 
convergem para o segundo, que faz a sua enunciação 
principal: o primeiro verso realiza um movimento linear 
em direção ao segundo, resultando nele por apresentar o 
tema e a sua característica essencial, os quais, de certo modo, 
fundamentam a afirmação que será feita sobre o tema; já o 
terceiro verso realiza um movimento de retorno ao segundo 
por apresentar a condição necessária para o cumprimento 
do fato enunciado anteriormente. Esse movimento de 
convergência manifesta em si uma simetria. 

A leitura da terzina em sua totalidade revela que o 
espírito humano, criado disposto a amar, move-se a tudo 
o que lhe agrada, tão logo o prazer faça despertar a sua 
disposição natural em ato; isto é, tão logo o prazer faça com 
que ele, movendo-se em direção ao que deseja, traduza em 
ato a sua inclinação natural, que é o amor. Aristotelicamente 
falando, pode-se dizer que o prazer faz o espírito traduzir a 
sua potência em ato. Dessa forma, o movimento do espírito 
em direção ao que deseja nada mais é do que uma ação 
provocada pelo prazer despertado pelo objeto de desejo, 
pois a sensação do prazer faz com que o espírito passe a agir 
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em conformidade com sua disposição, independentemente 
de qual seja o objeto de seu desejo. Portanto, a terzina se 
dedica a caracterizar a natureza do espírito humano; tudo o 
que está dito não expressa mais do que a natureza da alma 
de qualquer homem. 

Alguns pequenos, porém significativos, detalhes da 
terzina merecem tratamento mais detido. Chama especial 
atenção a construção dos dois primeiros versos. A abertura da 
terzina, L’animo, mostra que o movimento da forma breve será 
justamente o desenvolvimento do seu tema, animo. Entretanto, 
a leitura se depara imediatamente com uma interrupção, 
constituída por ch’è creato ad amar presto, fundamental para a 
forma breve.  Essa interrupção não só contraria uma expectativa 
de apresentação imediata de predicado atribuído ao tema, 
mas suspende o que é a afirmação principal do aforismo, à 
qual toda a terzina converge. Isso retarda a resolução do que 
permanece em aberto com a enunciação de L’animo, o que 
tem como consequência a colocação do principal enunciado 
do aforismo no segundo verso. Como dito anteriormente, a 
simetria da terzina reside precisamente no fato de ambos os 
versos externos (primeiro e terceiro) convergirem no interno 
(segundo); e isso se deve justamente à interrupção criada 
no primeiro verso. Além disso, a forma breve mostra ser 
praticamente necessária essa interrupção, pois, ao apresentar 
uma característica essencial de animo, a oração intercalada é o 
que permite a realização da afirmação logo a seguir, que é a 
declaração principal do aforismo. 

Uma observação sobre a disposição das palavras no 
segundo verso pode ainda ser interessante: percebe-se que 
a estrutura ogne cosa é restringida por che piace, cuja presença 



9 5

é, então, essencial para a resolução do predicado atribuído a 
animo; por isso, pode-se considerar que, dentro do plano da 
terzina, a colocação de  ogne cosa (que, em si, expressa uma 
ideia muito genérica) praticamente exige a restrição de che 
piace. A questão é que a construção do segundo verso faz da 
estrutura verbal è mobile um intermediário entre ambas essas 
estruturas que se complementam e que, consequentemente, a 
leitura esperaria justapostas. Logo, o verso central da forma 
aforismática cria certo estranhamento, por contrariar uma 
expectativa de leitura; isso também cria uma suspensão, pois 
se sente que a expressão ogne cosa, por si só, é incompleta, 
exigindo uma especificação. 

Esta forma breve associa-se ao tema por excelência do 
Purgatorio: os efeitos do amor sobre o espírito humano. De 
fato, a organização moral do Purgatório é fundamentada 
nas diversas formas pelas quais o homem pode responder 
ao amor, ao qual ele é naturalmente inclinado; logo, existe 
uma estreita relação entre esta terzina, bem como o Purgatorio 
como um todo, e o pensamento moral em Dante. Com isso, 
o aforismo aponta para o caráter essencialmente humano do 
Purgatorio, dedicado a, principalmente por meio de Virgílio, 
esclarecer questões acerca do espírito humano, como forma 
de preparação para os ensinamentos que virão no Paradiso. 
Logo, essa terzina é de extrema relevância dentro da Commedia, 
apresentando uma caracterização do espírito humano em 
sua relação com o amor, a qual pode ser considerada uma 
sentença geral, cuja possível tradução é: 

“O espírito, que é criado disposto a amar, move-se a tudo 
o que lhe agrada, tão logo, pelo prazer, desperte em ato.”
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XIX.
così l’animo preso entra in disire,

ch’è moto spiritale, e mai non posa 
fin che la cosa amata il fa gioire.33

Estas palavras, que são de simples entendimento 
e despertam uma reflexão bastante interessante, ainda 
constituem o discurso de Virgílio – do qual o aforismo 
anterior é início –, acerca dos efeitos do amor sobre o espírito 
humano; e isso explica a íntima relação entre esta terzina e a 
anterior. Há dois membros que são unidos por uma adição 
de ideias: o primeiro é l’animo preso entra in disire, / ch’è moto 
spiritale; o segundo é e mai non posa / fin che la cosa amata il 
fa gioire. Contudo, o entendimento completo do primeiro 
membro, sem que seja necessário que se recorra ao discurso 
inteiro de Virgílio, só é possível em função de um elemento 
do membro seguinte, a saber: la cosa amata. No primeiro 
verso, Virgílio fala l’animo preso, sem especificar pelo que o 
espírito é “preso”. Logicamente, se for julgado dentro do 
contexto do ensinamento do poeta, esse verso dificilmente 
apresentará obstáculo ao entendimento. Entretanto, tomada 
somente dentro da terzina em questão, a expressão pode 
ser um tanto problemática, caso não se encontre no último 
verso a sua resolução, pois la cosa amata leva à compreensão 
de que Virgílio está falando de um espírito preso pelo amor: 
o espírito preso (pelo amor) passa a sentir desejo, que é um 
impulso espiritual, e não repousa até regozijar-se com a coisa 
amada. Dessa forma, todo o aforismo se resolve nele mesmo, 
uma vez que o entendimento completo do primeiro membro 
é dilatado até o aparecimento do segundo; há, portanto, uma 

33 Purgatorio XVIII, 
31-33.
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suspensão que se resolve dentro do desenvolvimento da 
própria forma breve.

Uma análise mais detida revelará ainda outros elementos 
relevantes dentro do presente aforismo. O segundo membro 
é apresentado como desenvolvimento imediato da afirmação 
l’animo preso entra in disire, principal enunciado do primeiro; 
da mesma forma, a construção do aforismo faz do primeiro 
membro uma preparação para o segundo. Logo, o aforismo 
é composto de modo a criar uma forte ligação entre ambos 
os seus membros, que acabam, portanto, remetendo um ao 
outro; e isso se deve ao fato de ambas as orações se formarem 
mediante um predicado atribuído ao mesmo tema, l’animo. 
Por essa análise, percebe-se, entretanto, que a oração ch’è 
moto spiritale, ao caracterizar disire (um termo forte da terzina), 
interrompe, no desenvolvimento do aforismo, a ligação 
imediata a que o ato de leitura, por outro lado, induz; essa 
interrupção é criada sobretudo porque a oração intercalada 
se refere a um termo diferente de l’animo, desenvolvido pelas 
orações principais do aforismo. Entretanto, o interessante é que 
a oração intercalada não se torna um problema para a terzina, 
mas antes a enriquece, ao suspender o seu movimento, que, a 
princípio, deveria ser imediato; há, por isso, um retardamento 
na resolução da forma breve, o que cria, consequentemente, 
expectativa na sua leitura. 

A análise da terzina revela, ademais, que a oração intercalada 
se faz necessária, pois esta, ao caracterizar o desejo como 
um motor espiritual, fundamenta a ideia presente nas outras 
orações: quando o espírito é preso pelo amor, ele não repousa 
até se regozijar com a coisa amada; e isso se deve precisamente 
ao fato de o desejo ser um motor espiritual. Por outro lado, a 
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oração intercalada mostra que o desejo despertado pelo amor 
é um motor espiritual porque não deixa o espírito repousar até 
que ele possa desfrutar da coisa amada. Com isso, percebe-se 
que, na verdade, a terzina cria entre as orações principais e a 
intercalada uma relação mútua, que pode partir tanto de animo 
como de disire: por um lado, o espírito (animo) que sente desejo 
não repousa até que se regozije com a coisa amada, porque o 
desejo é um impulso espiritual; por outro lado, o desejo (disire) 
é um impulso espiritual porque não permite que o espírito 
repouse até que desfrute da coisa amada. Logo, não é tanto a 
oração intercalada que cria o movimento do aforismo, quanto, 
na verdade, a relação que se estabelece entre ela e o restante 
do aforismo, o que a torna necessária para a sua constituição. 
Pode-se concluir então que a oração ch’è moto spiritale, ao revelar 
uma característica essencial de disire, possibilita, em sua relação 
com o restante da terzina, todo o seu desenvolvimento, da 
mesma forma que disire, diz o aforismo, cria o movimento do 
espírito que ama. Além disso, é essa oração intercalada que, 
constituindo parte do primeiro membro, faz com que este 
apresente aproximadamente a mesma extensão que o segundo, 
o que confere simetria à terzina.

A mesma ideia aqui expressa já se encontra presente 
no Convivio: “Amore, veramente pigliando e sottilmente 
considerando, non è altro che unimento spirituale dell’anima 
e della cosa amata: nel quale unimento di propria sua natura 
l’anima corre tosto e tardi secondo che è libera o impedita.”34 
Assim, a partir do momento em que o espírito humano passa 
a amar, o desejo se torna um impulso inevitável, qualquer que 
seja o alvo do amor. E, como dito anteriormente, a questão 
dos efeitos do amor sobre o espírito humano constitui a 

34 DANTE, Convi-
vio III, ii, 3. Todos os 
trechos do Convivio 
aqui transcritos são 
do texto presente em 
DANTE. Convivio, a 
cura di Franca Bram-
billa Ageno, Firenze: 
Casa Editrice Le Let-
tere, Società Dantesca 
Italiana, 2003.
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base da organização moral do Purgatório. Logo, nesta forma 
breve, bem como na anterior, compreende-se como o aspecto 
moral do amor está fortemente relacionado ao livre-arbítrio: 
se o homem não pode controlar a sua predisposição ao amor, 
ele pode escolher o objeto de seu desejo e controlar a forma 
como responderá aos estímulos criados pelo amor; isso é 
fundamental para a Commedia, principalmente no Purgatorio.  

Tem-se, com isso, que o amor não é em si uma coisa boa, 
pois gera um impulso inevitável; o que determina a sua natureza 
– se ela é boa ou não – é o seu objeto e a sua intensidade; e 
isso, ao contrário do impulso do amor, pode ser controlado 
pelo intelecto humano, em função do livre-arbítrio. Assim, 
é interessante como Virgílio, enunciando uma regra sobre o 
comportamento do espírito humano, consegue desestruturar 
o lugar-comum de que o amor é, em si, algo sempre bom, 
relacionando a sua qualidade a questões morais. Mas essa 
terzina, embora apresente em si um fundamento para suas 
palavras, não o apresenta de modo explícito, mas sim como 
relação implícita entre as orações principais e a intercalada; ou 
seja, o seu fundamento não é percebido imediatamente. Por 
isso, não se trata de um aforismo demonstrativo, pois este 
dispõe seus elementos de modo a deixar muito clara a relação 
estabelecida entre eles, o que aqui não é o caso: enuncia-se 
uma regra geral e absoluta que, embora não tencione ser 
comprovada, fornece por si os meios necessários para a sua 
total compreensão; e isso permite que a presente terzina, 
considerada em sua forma aforismática, seja traduzida como:

“O espírito preso começa a sentir desejo, que é impulso 
espiritual, e não repousa até que a coisa amada o faça regozijar-
se.”
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XX.
Or ti puote apparer quant’ è nascosa

la veritate a la gente ch’avvera 
ciascun amore in sé laudabil cosa35.

Concluindo o ensinamento de Virgílio acerca dos efeitos 
do amor sobre o espírito humano, esta terzina suscita uma 
reflexão interessante, principalmente quando situada dentro 
do discurso no qual foi proferida. A sua afirmação única diz 
que a verdade está escondida para aqueles que acreditam ser o 
amor, em si, algo louvável. Desse modo, percebe-se que esses 
versos apresentam elementos em articulação que, contudo, 
não chegam a constituir membros independentes dentro da 
terzina, a qual se desenvolve de modo a esboçar sutilmente a 
relação entre seus elementos, que podem ser identificados, mas 
não efetivamente separados. É precisamente essa construção, 
que permite apenas entrever elementos em articulação, que 
faz desta terzina um aforismo tão peculiar. 

Tal estrutura exige, contudo, que os seus elementos 
sejam identificados e que a articulação entre eles seja 
compreendida; e o elemento principal do aforismo é o último 
verso, ciascun amore in sé laudabil cosa, o qual, em sua construção 
essencialmente nominal, apresenta um lugar-comum, que 
consiste na ideia do amor como algo em si sempre bom. Com 
isso, pode-se concluir que o aforismo se constitui justamente 
como posicionamento diante desse lugar-comum; e esse 
posicionamento se apresenta na relação que se estabelece 
entre os dois primeiros versos e o último. Logo, para que esse 
aforismo seja totalmente compreendido, é necessário entender 
o desenvolvimento que conduz ao último verso, o que exige 
a identificação de seus outros elementos importantes, cuja 

35 Purgatorio XVIII, 
34-36.
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articulação cria a terzina em questão. Assim, o termo veritate 
constitui aqui outro elemento relevante; e é precisamente a 
estrutura quant’ è nascosa / la veritate que evidencia a relação 
estabelecida com o que se enunciará no terceiro verso, pois 
o termo nascosa cria justamente uma oposição entre veritate e 
ciascun amore in sé laudabil cosa – e é de notar também a ideia de 
antítese presente entre os termos apparer e nascosa. 

O aforismo se desenvolve de modo a se confrontar com o 
lugar-comum segundo o qual o amor seria, em si, algo sempre 
bom (laudabil cosa), descrevendo um movimento em função de 
dois elementos principais: veritate e o último verso. Entretanto, 
é justamente no estabelecimento da relação entre seus dois 
elementos principais, relação essa vital para o aforismo, que a 
terzina se revela tão peculiar, pois, em vez de desenvolver tal 
articulação do modo mais usual, afirmando ou negando uma 
correspondência, ela a desenvolve recorrendo a um terceiro 
elemento: a la gente ch’ avvera, cujo núcleo é gente. Percebe-se, 
pois, que gente coloca-se como intermediário entre os dois 
principais elementos da terzina, que, portanto, apresenta a 
sua ideia mediante a articulação entre, por um lado, gente e 
veritate e, por outro, gente e ciascun amore in sé laudabil cosa. Já 
a articulação entre esses elementos é criada primeiramente 
pela forma verbal è nascosa e, a seguir, pela forma verbal 
avvera; e é esse mecanismo que permite uma conclusão sobre 
o posicionamento do aforismo em relação ao lugar-comum 
expresso no seu último verso: a verdade (veritate) está oculta 
(è nascosa) àqueles (gente) que acreditam (avvera) que o amor 
seja, em si, algo sempre bom; do que se conclui, então, que o 
amor não é necessariamente algo sempre bom. Logo, Virgílio 
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está constatando que a natureza do amor, ao contrário do que 
muitos acreditam, não é boa por si.

Percebe-se que a ideia da forma breve é, na verdade, 
bastante simples, o que suscita uma reflexão interessante, uma 
vez que Virgílio poderia simplesmente ter dito algo como 
“A natureza do amor não é necessariamente boa”, em uma 
negação de estrutura muito mais simples do que a estrutura 
apresentada pela terzina. Mas, como dito anteriormente, a 
terzina se desenvolve de modo a se opor à ideia de um lugar-
comum; e, em se tratando de um lugar-comum, a sua simples 
negação, sem nenhum outro recurso, não poderia ter tanta 
eficácia: caso se constituísse como uma simples negação, 
esse aforismo perderia a sua credibilidade, pois não se pode 
simplesmente negar, sem nenhum recurso, aquilo que tantos 
(expresso por gente) acreditam ser verdade. A estrutura 
complexa dessa terzina é muito mais coerente com o seu tom de 
confronto com um lugar-comum, pois essa estrutura indireta 
constitui, por si, um recurso necessário para a expressão de 
uma ideia que poderia, a princípio, gerar controvérsias. E, 
dentro do plano da terzina, este é o único recurso de que ela 
dispõe para exprimir a sua ideia sem maiores problemas, pois 
não há aqui um desenvolvimento que demonstre a falsidade 
desse lugar-comum, o que, na verdade, seria de se esperar; 
o presente aforismo simplesmente afirma a falsidade desse 
lugar-comum, podendo ser caracterizado, portanto, como um 
aforismo de constatação, em que se enuncia algo sem intenção 
de comprovação. 

Além disso, a forma breve encontra comprovação em 
todo o discurso anterior feito por Virgílio, o que constitui 
o recurso de que ela dispõe no seu plano exterior. Isso se 



1 0 3

evidencia por alguns elementos seus, como a sua estrutura 
de abertura, or ti puote apparer, a qual revela que a constatação 
a ser feita é facilmente perceptível pelo que foi proferido 
anteriormente. Do mesmo modo, o termo gente faz referência 
às palavras ciechi che si fanno duci36, presentes na primeira terzina37 
do ensinamento de Virgílio, o que revela a estrutura cíclica 
desse discurso fundamental da Commedia, desenvolvido de 
maneira a evidenciar a falsidade da ideia de ser o amor algo em 
si sempre bom. Logo, sendo esta terzina a constatação à qual 
todo o ensinamento de Virgílio conduz, ela pode ser assim 
traduzida, enquanto forma aforismática:

“Agora te é evidente o quanto está oculta a verdade 
àqueles que asseveram ser o amor em si louvável coisa.”

XXI.
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.38

Este aforismo é de esquema bimembre, cada membro 
seu correspondendo a uma terzina, o que evidencia simetria 
em sua composição. O primeiro membro traz uma afirmação 
principal, onge forma sustanzïal specifica vertute ha in sé colletta, a 
qual é interrompida pela oração che setta è da matera ed è con 
lei unita, e ambas as orações são, na verdade, predicados 
atribuídos ao tema da primeira terzina, ogne forma sustanzïal. 
Dentro do movimento criado pelo aforismo, essa interrupção, 
ao retardar a resolução do predicado principal, tem o efeito de 

36 Cf. Tutte le opere, 
commenti a cura di 
Giovanni Fallani, Ni-
cola Maggi e Silvio 
Zennaro, op. cit., ad 
locum (p. 337); 
37 Purgatorio XVIII, 
16-18: « Drizza », disse, 
« ver’ me l’agute luci / 
de lo ’ntelletto, e fie-
ti manifesto / l’error 
de’ ciechi che si fanno 
duci. » Segundo Enrico 
Malato, ciechi che si 
fanno duci faz referên-
cia implícita a Guido 
Cavalcanti, com o qual 
todo o discurso de Vir-
gílio – sobretudo a sua 
conclusão, constituída 
pela presente forma 
breve – estaria em ve-
lada polêmica; cf. MA-
LATO, Enrico. Dante, 
op. cit., pp. 311-321.
38 Purgatorio XVIII, 
49-54.
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suspender o desenvolvimento de onge forma sustanzïal, o qual 
constitui a linha dominante do primeiro membro. Logo, a 
oração intercalada faz com que o desenvolvimento do tema 
permaneça em aberto até o terceiro verso, o que cria como 
efeito uma expectativa projetada no processo de leitura das 
terzine. 

Entretanto, a análise da primeira terzina mostra 
que a colocação dessa oração adjetiva, além de criar um 
efeito interessante, é também necessária: o tema ogne 
forma sustanzïal é, em si, muito genérico, e a enunciação 
do principal predicado atribuído a ele exige um elemento 
que o especifique. A oração intercalada é, desse modo, 
imprescindível para o desenvolvimento do tema em seu 
predicado; consequentemente, para que se compreenda a 
primeira terzina, é preciso esclarecer completamente a oração 
che setta è da matera ed è con lei unita, a qual possibilita realização 
da afirmação principal: ao especificar ogne forma sustanzïal, 
Virgílio revela estar falando de uma forma substancial que, 
sendo diferente (setta) da matéria, encontra-se, contudo, unida 
a ela. Tal descrição poderia, a princípio, criar uma ideia de 
paradoxo, em função do emprego dos termos setta e unita; 
entretanto, essas palavras, cuidadosamente observadas, 
permitem a identificação do tema com a alma humana, a qual, 
por ser espiritual, é diferente do corpo (matera), mas é unida 
a ele, conferindo ao homem a característica essencial (forma 
sustanzïal) que o diferencia de qualquer outro ser. 

Por isso, pode-se dizer que o tema da primeira terzina 
está especificado nos dois primeiros versos em sua totalidade, 
cujo circunlóquio deve ser “desvendado” pela leitura; e a 
oração intercalada é, portanto, necessária para que se possa 
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identificar no tema a alma humana, já que, sem nenhuma 
especificação, a expressão ogne forma sustanzïal poderia se 
referir a qualquer forma substancial, como, por exemplo, os 
anjos, que, sendo incorpóreos, não têm a sua substância unida 
à matéria, diferentemente do que ocorre com o ser humano. 
Esclarecido o tema da primeira terzina, pode-se compreender 
o predicado atribuído a ele na composição do primeiro 
membro: a alma humana contém em si (ha in sé colletta) uma 
capacidade específica (specifica vertute), a qual será caracterizada 
no segundo membro. É de notar, ainda, o emprego de dois 
latinismos em rima no primeiro membro: setta e colletta, rima 
que tem assonâncias e consonâncias parciais com effetto, 
terminação do quinto verso que, por ser o verso branco da 
sequência, confere destaque à palavra, como componente da 
caracterização da alma humana. 

A segunda terzina retoma, mediante la qual, um termo da 
primeira (vertute), e o desenvolve por três versos. Nos dois 
primeiros versos, o desenvolvimento de vertute é feito por 
meio de construções negativas: a virtude específica da alma 
humana não é percebida se não é posta em execução (sanza 
operar, no primeiro verso) e não se revela senão pelo seu efeito 
(segundo verso); ambos os versos mostram, portanto, que a 
virtude específica da alma humana só pode ser percebida e só 
se manifesta quando passa da potência ao ato. Já o último verso 
conclui o aforismo mediante o emprego de uma comparação, 
que reforça em positivo o que foi dito em negativo nos versos 
anteriores: a virtude própria da alma humana só se manifesta 
por ato, da mesma forma como a vida de uma planta se 
manifesta pelo verde de suas folhas (fronde). Logo, pela união 
entre as duas terzine, Virgílio está dizendo que a alma humana 
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tem uma capacidade própria, a qual não é percebida e não se 
manifesta senão em seus efeitos. 

Compreendido o enunciado resultante da união de 
ambas as terzine, deve-se esclarecer o que esse enunciado 
de fato significa, pois, dentro do contexto da Commedia, a 
concepção de alma humana tem uma significação específica. 
A capacidade própria da alma humana é constituída por 
duas faculdades, a intelectiva e a volitiva, as quais, juntas, 
são moralmente responsáveis pelos atos humanos. Isso 
porque, como alguns aforismos evidenciam, o princípio de 
qualquer ato moral é o livre-arbítrio (virtú che vuole)39, associado 
primeiramente à faculdade volitiva; entretanto, o exercício 
do livre-arbítrio pressupõe necessariamente o intelecto, que 
possibilita o ato de escolha. Logo, a união entre a faculdade 
intelectiva e a volitiva é a virtude própria da alma humana; e a 
tradução da potência de ambas as faculdades em ato é, então, 
a manifestação da virtude essencial do espírito humano. Já a 
comparação presente no último verso sugere que se trata aqui 
de um fenômeno natural, relativo a qualquer homem: a partir 
de certo momento, as pessoas naturalmente manifestam, em 
seus atos, a capacidade de entender e querer, a qual só se revela 
por seus efeitos40. Isso significa, por extensão, que tal virtude 
não pode ser conhecida em sua causa, mas somente em seus 
efeitos; e é por isso que a forma breve não fala da verdadeira 
origem da virtude essencial da alma humana, cuja exposição 
ultrapassaria os limites do raciocínio filosófico. 

A disposição de seus componentes e o desenvolvimento 
bastante claro de seus termos principais (forma sustanzïal e 
vertute) – com a apresentação daquilo que possibilita toda a sua 
enunciação (che setta è da matera ed è con lei unita) e o emprego 

39 Cf. infra, aforismo 
XXII do Purgatorio.
40 SINGLETON 
(1991), op. cit., ad lo-
cum (pp. 424-425)



1 0 7

de uma imagem para reforçar em positivo o que já está 
expresso em negativo – são elementos que concorrem para 
a constituição dessas terzine como aforismo demonstrativo, o 
qual pode ter a seguinte tradução:

“Toda forma substancial, que é distinta da matéria e é a 
ela unida, específica virtude contém em si reunida; a qual sem 
atuar não é percebida, nem se revela senão por efeito, como 
pelo verde da planta a sua vida.” 

XXII.
ma non può tutto la virtù che vuole;
ché riso e pianto son tanto seguaci
a la passion di che ciascun si spicca,

che men seguon voler ne’ più veraci.41

Tem-se aqui um aforismo de estrutura bimembre. O 
primeiro membro é constituído pelo primeiro verso, que, 
mediante uma estrutura negativa, enuncia um fato; por esse 
verso, Dante (narrador) está dizendo que a virtude que quer 
(virtú che vuole) não pode tudo, o que evidencia no aforismo 
a necessidade de esclarecimento do seu tema, presente na 
expressão virtú che vuole. Entretanto, tal expressão não chega a 
apresentar um grande obstáculo ao entendimento, porquanto 
se pode deduzir que “virtude que quer” está se referindo à 
vontade42, uma das faculdades da alma humana, como está 
exposto no aforismo anterior. Logo, o primeiro verso da 
forma breve está enunciando o fato de a vontade não ser 
onipotente, constituindo a principal declaração do aforismo. 

Já o segundo membro é formado pela terzina seguinte 
ao primeiro verso e explica o fato enunciado anteriormente, 
dizendo que o riso e o pranto acompanham tão prontamente 

41 Purgatorio XXI, 
105-108.
42 Exatamente a mes-
ma expressão será em-
pregada em Paradiso 
VII, 25, para se referir 
também à vontade.



1 0 8

o sentimento (passion) do qual cada um deriva, que eles menos 
seguem a vontade nas pessoas mais sinceras (più veraci). 
Logo, a terzina está dizendo que quanto mais um homem é 
sincero, menos ele consegue ocultar o riso e o pranto, que 
são consequências espontâneas dos sentimentos que os 
causam. Com isso, percebe-se que o principal enunciado 
do segundo membro está no seu último verso, que, por sua 
vez, fundamenta diretamente a ideia do primeiro verso do 
aforismo. Isso porque os versos internos (segundo e terceiro) 
funcionam como uma “preparação” para o que será dito no 
último verso. Pode-se dizer, então, que o segundo membro 
é conduzido por uma afirmação principal que, não obstante 
seus elementos não estejam efetivamente justapostos, é 
entrevista como fio condutor do seu desenvolvimento: riso e 
pianto men seguon voler ne’ piú veraci, a qual remete imediatamente 
ao primeiro verso, por ser o seu fundamento direto. 

A enunciação de um fato (primeiro verso) e a apresentação 
de seu fundamento (último verso) já formariam por si o 
aforismo; entretanto, percebe-se que há mais elementos 
em articulação aqui, o que exige uma análise mais detida 
do segundo membro. O tema do segundo membro está em 
riso e pianto, sendo desenvolvido mediante dois predicados: 
son seguaci a la passion di che ciascun si spicca, e men seguon voler 
ne’ piú veraci; desses, o segundo é o principal, funcionando o 
primeiro como uma “preparação” para o segundo. Logo, este 
é o movimento descrito pelo aforismo: há a enunciação de um 
fato (primeiro verso), seguida por uma explicação (segundo 
e terceiro versos) que, por sua vez, resulta no fundamento 
(quarto verso) do fato enunciado primeiramente. Por isso, 
podem ser claramente percebidos dois elementos dentro do 
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segundo membro do aforismo, cada um correspondente a um 
predicado atribuído ao tema; e é muito interessante a forma 
como se estabelece a relação entre esses elementos, pois 
no primeiro verso da terzina há o emprego do termo tanto, 
o qual funciona como intensificador de seguaci. Entretanto, 
a intensificação gerada por esse termo exige uma resolução, 
a qual se encontra em che, no último verso. Logo, os dois 
componentes do segundo membro se articulam mediante 
a estrutura tanto che, a qual confere unidade à terzina, não 
permitindo que ela possa ser efetivamente dividida em duas 
partes, e, consequentemente, fazendo desta forma breve um 
aforismo bimembre, e não trimembre. 

É também a estrutura de articulação tanto che que leva 
o primeiro predicado a resultar com tanta naturalidade no 
segundo, criando, com isso, um efeito muito forte dentro do 
aforismo: o intensificador tanto exige uma resolução, pois cria 
uma expectativa dentro da leitura; mas essa resolução (che) só 
se apresenta na abertura do último verso. Assim, a expectativa 
de resolução, criada em tanto, se dilata até o último verso, 
mediante, ainda, outros elementos do aforismo. Sabe-se que 
o último verso, por apresentar o fundamento do primeiro, 
contém o principal predicado atribuído a riso e pianto; por isso, 
o primeiro verso exige a enunciação do último. Entretanto, 
dois versos colocam-se como intermediários entre o primeiro 
e o último, também funcionando como uma dilatação da 
expectativa dentro da leitura. Logo, a frase che riso e pianto son 
tanto seguaci a la passion di che ciascun si spicca retarda a resolução 
do aforismo, pois, suspendendo a resolução de riso e pianto, 
retarda a apresentação daquilo que serve de fundamento para 
o seu enunciado principal. Por outro lado, o último verso 
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nasce como efeito da causa desenvolvida pelos dois versos 
anteriores, que, portanto, separam o fato de seu fundamento; 
com isso, percebe-se que os dois versos centrais do aforismo 
(segundo e terceiro) são a sua força motora, que gera os dois 
“versos de moldura”, os quais são os principais.

Outro elemento importante da forma breve está na 
relação de desproporção presente na base do último verso, 
mediante os termos men e piú: o riso e o pranto menos seguem 
a vontade naqueles que são mais sinceros; ou seja, quanto mais 
sincera uma pessoa é, menos ela consegue controlar o riso e 
o pranto. É essa desproporcionalidade que permite ver no 
último verso o fundamento do primeiro: se o riso e o pranto 
se submetem menos à vontade daqueles que são mais sinceros 
(último verso), isso significa que a vontade não é onipotente 
(primeiro verso). Essa relação entre desproporção, no último 
verso, e negação, no primeiro, é a ligação muito sutil que faz 
com que o último verso remeta imediatamente ao primeiro; e 
tal relação é intensificada pelo emprego de vuole, no verso de 
abertura, e voler, no de conclusão. 

Esta forma aforismática, considerada dentro de seu 
contexto no poema, leva a uma caracterização interessante 
acerca de uma das personagens envolvidas na situação: 
a terzina que se segue a esta forma breve mostra que o 
fenômeno aqui exposto foi verificado na própria atitude 
de Dante, que, sem querer, sorri a Estácio43. Isso sugere 
que Dante está se referindo a ele mesmo como homem tão 
sincero (veraci) que, nele, o riso se manifestou contra a sua 
vontade; e é dessa experiência pontual que nasce o aforismo 
em questão, desenvolvido mediante a relação entre, por um 
lado, riso e pianto e, por outro, virtú che vuole. Toda a estrutura 

43 Cf. Purgatorio 
XXI, 109-111: Io pur 
sorrisi come l’uom 
ch’ammicca; / per che 
l’ombra si tacque, e 
riguardommi / ne li 
occhi ove ’l sembiante 
più si ficca.
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extremamente peculiar destes versos, nos quais se declara 
um fato que é submetido a comprovação, não obstante haja 
também um fundamento direto na experiência, permite que 
sua tradução enquanto forma aforismática seja: 

“Não pode tudo a virtude que quer, porque o riso e o 
pranto são consequências tão imediatas à paixão da qual cada 
um deriva, que menos seguem o querer nos mais sinceros.”

XXIII.
Veramente più volte appaion cose
che danno a dubitar falsa matera 

per le vere ragion che son nascose.44 

Tem-se aqui um aforismo bimembre de constituição 
bastante peculiar. O primeiro membro, nos dois primeiros 
versos, constitui a sua afirmação principal, a qual diz que é 
frequente (piú volte) aparecerem coisas que oferecem (danno) 
falso pretexto (falsa matera) para dúvidas. A princípio, essa 
afirmação, devido à escolha e à disposição de suas palavras, 
pode parecer mais complexa do que ela realmente é; mas, 
na verdade, Estácio está fazendo uma afirmação de simples 
entendimento: há coisas que, fornecendo falsos sinais, 
induzem o homem ao erro. A leitura do primeiro membro 
permite também perceber alguns elementos interessantes, os 
quais dizem muito sobre o caráter da forma breve. Há, por 
exemplo, a colocação de veramente como termo de abertura do 
aforismo, permitindo perceber o tom de um desvendamento. Já 
a expressão piú volte mostra que aqui não se trata da enunciação 
de uma verdade absoluta, mas sim de um princípio de caráter 
geral, o qual, embora não ocorra sempre, é verificado com 
bastante frequência. O primeiro membro evidencia também 

44 Purgatorio XXII, 
28-30.
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que o tema do aforismo está em toda a expressão cose che danno 
a dubitar falsa matera, cujo núcleo é cose; disso, depreende-se 
que o segundo verso é o verso central do aforismo.

Já o segundo membro, constituído pelo último verso, traz 
a causa da ideia enunciada nos dois versos anteriores, o que 
leva à conclusão de que essas coisas que enganam o homem 
o induzem ao erro, porque as suas verdadeiras causas estão 
ocultas; e aqui é sentida a elipse do termo sue, que evidenciaria 
que cause está em relação direta com cose. Logo, o aforismo em 
sua totalidade diz que há coisas que, estando as suas verdadeiras 
causas ocultas, podem induzir, por falsos sinais, o homem ao 
erro. Percebe-se, com isso, que o terceiro verso gera todo o 
aforismo, porque é devido ao fato de suas verdadeiras causas 
estarem ocultas que tais coisas enganam o homem. Além 
disso, o terceiro verso se constitui implicitamente como uma 
característica essencial de cose, a qual permite a especificação 
do termo mediante a oração che danno a dubitar falsa matera. 

O desenvolvimento desta forma breve cria também dois 
princípios de antítese. O primeiro, que não necessariamente 
ocorre fora do plano do aforismo, ocorre implicitamente 
entre danno e nascose – o que ainda é reforçado por appaion 
–; o segundo se verifica entre falsa e vere. Logo, o terceiro 
verso, apresentando os termos nascose e vere, é mais uma 
vez fundamental para a composição da forma aforismática, 
por possibilitar o estabelecimento de ambas as antíteses do 
aforismo; e essas antíteses, por sua vez, se projetam na ideia 
de cose: ao mesmo tempo que essas coisas que enganam o 
homem apresentam (danno) a ele falsos sinais, elas ocultam 
(ideia referente a nascose) as suas verdadeiras causas. 
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Dentro de seu contexto no poema, essa terzina foi 
proferida em uma situação bastante peculiar: aqui, é Estácio 
que está falando a Virgílio, embora este seja o personagem 
que mais profere aforismos no Inferno e no Purgatorio. 
Semelhante situação causa estranhamento, pois confere – ao 
menos momentaneamente – autoridade a Estácio em relação 
a Virgílio; e essa autoridade conferida a Estácio é acentuada 
pelo fato de o aforismo nascer como resposta a um equívoco 
do guia de Dante: em função do fato de terem encontrado 
Estácio no terraço dos avaros, Virgílio pensa que, em sua 
vida terrena, Estácio cometera o pecado da avareza; este, 
então, precisa explicar que o seu pecado não fora a avareza, 
mas justamente o contrário, a prodigalidade, purgada no 
mesmo terraço. É isso que faz Estácio proferir esta terzina 
logo no início de sua explicação: Virgílio, devido ao fato de 
tê-lo encontrado no terraço dos avarentos, foi induzido ao 
erro de concluir que o poeta cometera em vida o pecado 
da avareza; mas a verdadeira causa disso está oculta ao guia 
de Dante, o que exige uma explicação por parte de Estácio, 
que, delicadamente, pronuncia um princípio de caráter geral 
que afirma, em relação a qualquer homem, a possibilidade 
de equívoco, quando se desconhece a verdadeira causa de 
determinado fenômeno.

Percebe-se, contudo, que tal situação, embora confira 
momentaneamente superioridade a Estácio, não elimina o 
respeito com que este se dirige a Virgílio; afinal, o poeta está 
enunciando algo a que qualquer homem, como o próprio 
Virgílio, está sujeito, bastando que tal homem desconheça as 
verdadeiras causas daquilo que se lhe apresenta, baseando-se 
apenas causas aparentes (falsa matera). Por isso, o engano de 
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Virgílio não diminui a sua sabedoria e autoridade diante dos 
outros dois poetas da situação, o que pode explicar a estrutura 
peculiar deste aforismo, o qual se desenvolve por inversões, 
elipses, empregando termos em sentido não muito usual: isso 
pode ser uma maneira de não deixar a fala de Estácio frontal, 
mas sim respeitosa, possibilitando que sua fala se refira a 
Virgílio de modo mais conveniente. Uma última questão 
a se considerar acerca desta forma breve é que, como dito 
anteriormente, há elementos seus que indicam não se tratar 
aqui da enunciação de uma verdade absoluta, mas sim de 
algo que frequentemente se verifica; além disso, a terzina se 
desenvolve como uma resposta imediata a uma experiência 
(o equívoco de Virgílio), apresentando o caráter de um 
desvendamento (revelado por veramente). Tudo isso permite 
identificar na terzina um aforismo de constatação, que pode 
ser assim traduzido: 

“Na verdade, muitas vezes aparecem coisas que dão a 
duvidar falsos pretextos, pelas suas verdadeiras causas, que 
estão ocultas.”

XXIV.
E senti’ dir: « Beati cui alluma

tanto di grazia, che l’amor del gusto
nel petto lor troppo disir non fuma,

esurïendo sempre quanto è giusto! »45

Embora longo, o presente aforismo é constituído por 
uma única afirmação, não obstante esta articule em si diversas 
ideias. Isso se deve a elementos que conferem unidade aos 
versos, impedindo a sua fragmentação em membros menores 
e independentes. Um primeiro elemento relacionado à sua 

45 Purgatorio XXIV, 
151-154.
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unidade está na disposição das rimas: aqui, o aforismo – 
presente no final de um canto – é constituído por uma terzina, 
seguida pelo que seria o primeiro verso de outra terzina, o que 
faz com que todos os seus quatro versos, dispostos em rima 
alternada, rimem entre si. Se, pelo contrário, a forma breve 
fosse constituída pelo verso final de uma terzina, seguido por 
uma terzina completa, haveria apenas um eco rimáico, e, por 
isso, apenas dois versos formariam rima, sendo alternados por 
versos brancos46. Tal composição, ao possibilitar que todos os 
versos da forma breve rimem entre si, reforça a sua unidade. 

 Chama atenção aqui o fato de o primeiro e o terceiro 
versos formarem o chamado endecasillabo a minore (no qual 
recai um acento sobre a quarta sílaba), e de o segundo e o 
quarto versos formarem o endecasillabo a maiore (em cuja sexta 
sílaba recai o acento); com isso, percebe-se que os versos em 
correspondência rímica apresentam também correspondência 
quanto à sua constituição de endecasillabo. Digna de nota é, 
ainda, a presença de enjambements, os quais atenuam a pausa 
entre o primeiro e o segundo verso, bem como entre este e o 
terceiro, também contribuindo para um movimento contínuo 
e, portanto, para a unidade criada entre os versos. 

O aforismo é preparado por uma estrutura narrativa (E 
senti’ dir), e seu início efetivo está em beati, seguido imediatamente 
pelo termo cui, referente a beati. Esta forma aforismática, é, 
portanto, um desenvolvimento de cui, de modo a possibilitar 
a sua correspondência com beati, apresentando estrutura 
semelhante a uma “balança”, em que o termo de abertura é 
posto em equilíbrio com todo o desenvolvimento posterior 
do aforismo, cujo início está em cui; e nisso se evidencia mais 
um elemento que confere unidade ao aforismo: há a impressão 

46 Naturalmente, a 
classificação de “verso 
branco” só é feita aqui 
em relação à sequência 
destacada do poema, 
uma vez que, dentro 
do poema, todos os 
versos são rimados.
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de uma elipse verbal entre beati e cui, o que se torna bastante 
perceptível quando se confronta o presente aforismo com 
outro de construção semelhante47, o qual apresenta, contudo, 
um verbo entre os dois termos em equivalência: matto è chi. 
Logo, no primeiro aforismo do Purgatorio, o verbo è funciona 
como estrutura de articulação entre matto e chi; já no presente 
caso, sente-se a falta de uma estrutura de articulação, sente-se 
uma passagem direta de um elemento a outro, sem que haja 
qualquer intermediário entre eles, o que também pode ser um 
fator que contribui para a unidade do aforismo. 

Mas, para compreensão efetiva destes versos, é 
necessário esclarecer a quem o termo cui faz referência, o que 
cria a impressão de um “enigma”, já que é o desenvolvimento 
completo da forma breve que aponta para o tema representado 
por cui. Para compreensão do sentido em que o termo cui é 
empregado, é necessário esclarecer os diversos elementos 
que compõem o desenvolvimento do aforismo, os quais, 
a princípio, podem parecer complexos, devido à maneira 
como estão dispostos. Deve-se saber, primeiramente, que a 
expressão tanto di gazia é sujeito de alluma, verbo cujo objeto 
é cui; o termo lor, no terceiro verso, bem como esurïendo, no 
quarto, referem-se a cui, o que também é um fator determinante 
para a unidade do aforismo, já que os dois últimos versos 
apresentam como referente um termo do primeiro; l’amor 
del gusto é sujeito de fuma, verbo cujo objeto é troppo disir. 
Contudo, para que se compreenda de fato o sentido de cui 
– e, portanto, do aforismo em sua totalidade – é necessário 
que a expressão l’amor del gusto seja esclarecida, o que, em 
verdade, não é muito complicado, uma vez que gusto mostra 
nitidamente que a expressão se refere à gula, vício relacionado 

47 Cf. supra, aforismo I 
do Purgatorio.
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ao paladar (gusto). Disso, depreende-se que o termo cui está se 
referindo àqueles que, por serem tão iluminados pela graça a 
ponto de a gula (l’amor del gusto) não criar (fuma) no seu peito 
um desejo excessivo, contentam-se sempre com aquilo que é 
justo (quanto è giusto). 

Logo, dentro de alluma tanto di grazia che l’amor del gusto 
nel petto lor troppo disir non fuma, podem ser percebidos dois 
elementos, os quais estabelecem, implicitamente, relação de 
causa e efeito, pois o que tem início em che l’amor é efeito 
causado por alluma tanto di grazia. E essa relação estabelecida 
se deve principalmente à estrutura de articulação tanto che, a 
qual faz com que a causa resulte diretamente no efeito, o que 
também confere unidade ao aforismo. Percebe-se, além disso, 
que o último verso é apresentado como consequência final, 
gerada pelo desenvolvimento iniciado em cui. Logo, a frase 
que se desenvolve a partir de alluma até o final do aforismo 
evidencia um fato (alluma tanto di grazia), um efeito (iniciado 
em che l’amor) gerado por esse fato, e a consequência final 
resultante de ambos (iniciada em esurïendo). Disso, podem ser 
tiradas duas conclusões acerca do aforismo: o último verso, 
sendo a sua consequência final, é o que efetivamente permite 
que o termo cui corresponda a beati, criando uma composição 
cíclica, já que o último verso remete imediatamente à primeira 
palavra; e a frase alluma tanto di grazia, ao gerar tudo o que vem 
dito posteriormente, é o motivo central do aforismo. 

Entretanto, o último verso ainda exige análise mais detida, 
em função da sua expressão quanto è giusto, a qual permite dupla 
possibilidade de leitura. Por um lado, ela pode significar “justa 
medida”, indicando que são bem-aventurados aqueles que 
desejam apenas o quanto é necessário para satisfazê-los. Isso 
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indicaria que o aforismo está se referindo aos temperantes, 
que, ao contrário dos gulosos, não desejam em excesso, mas 
apenas a justa medida que corresponde à sua necessidade. 
Essa interpretação é bastante significativa, uma vez que esses 
versos são ouvidos por Dante quando ele está prestes a sair 
do terraço dos gulosos. Por outro lado, a expressão pode 
ter o sentido de “justiça”, indicando que bem-aventurados 
são aqueles que, não sendo excessivamente acometidos pela 
gula, têm, na verdade, fome (esurïendo) de justiça (ou seja, de 
tudo quanto seja justo); e essa é a principal interpretação, 
por criar uma referência imediata à frase evangélica Beati qui 
esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur 48. Entretanto, 
independentemente de qual das duas interpretações se adote 
para o último verso, o aforismo, em si, já ecoa fortemente essa 
sentença evangélica, o que se deve principalmente ao fato de 
ser ele iniciado por beati cui, correspondente a beati qui, fórmula 
de abertura das bem-aventuranças que compõem o Sermão da 
Montanha49. A expressão esurïendo sempre quanto è giusto é outra 
evidência de que a forma breve remete à mencionada sentença 
bíblica, pois esurïendo sempre quanto è giusto, independentemente 
da interpretação adotada, é uma referência direta a esuriunt 
iustitiam. 

Assim, percebe-se nesses versos um novo tipo de 
aforismo, baseado no modelo de sentenças evangélicas, o qual 
enuncia, sem intenção de comprovação, uma lei de caráter 
universal, a qual não é constatada mediante a experiência. 
Isso está associado ao fato de um anjo, e não qualquer outro 
personagem do Purgatorio, ter proferido essa sentença. Tem-se 
a impressão de que, para se enunciar esse tipo de sentença, é 
necessário ter mais autoridade do que qualquer personagem 

48 Evangelium secun-
dum Mattheum, 5: 6. 
Todos os trechos da 
Vulgata aqui trans-
critos reportam-se 
ao texto presente em 
Biblia sacra: iuxta 
Vulgatam versionem. 
Editionem quintam 
emendatam retracta-
tam, praeparavit Roger 
Gryson; coaut. Robert 
Weber, colab. Bonifa-
tius Fischer. Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesells-
chaft, 2007. 
49 Cf. Evangelium se-
cundum Mattheum, 5: 
3-12.
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– pelo menos do Inferno e do Purgatorio – pode apresentar. 
De fato, o aforismo não diz por que tais pessoas são bem-
aventuradas, e, na verdade, nem pode dizer: a razão de suas 
palavras pode apenas ser intuída pelo leitor. Mas, em última 
análise, parece não haver uma razão concludente: a bem-
aventurança depende da vontade de Deus; e prova disso 
está na própria expressão alluma tanto di grazia, a qual mostra 
que a bem-aventurança se deve em parte à graça. Trata-se da 
enunciação de uma lei que é, em seus limites, impassível de 
comprovação; e tal lei deve ser enunciada por um personagem 
cujo conhecimento transcenda o conhecimento humano, 
como é o caso do anjo.   

Por isso, o aforismo, em sua unidade essencial, na qual 
diversos elementos se encontram fortemente concatenados, 
está intimamente relacionado à personagem que o proferiu, 
pois essas palavras, não podendo ser ditas de outro modo, 
exigem do falante autoridade suficiente para não serem 
contestadas. Tudo isso, somado ainda à sua clara referência 
bíblica, permite formular a hipótese de que o último aforismo 
encontrado no Purgatorio antecipa o que pode vir a ser, se 
não um novo tipo, pelo menos um novo caráter encontrado 
no Paradiso, e, particularmente, em seus aforismos. E, sendo 
considerados todos os seus elementos, estes versos, em sua 
forma aforismática, podem ser assim traduzidos: 

“Bem-aventurados os que tanta graça ilumina, que 
em seu peito o amor do gosto excessivos desejos não cria, 
contentando-se sempre com quanto é justo!”



1 2 0

Terceiro caPíTulo: ParadIso

I.
La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra, e risplende 

in una parte più e meno altrove.1

Tem-se aqui um dos aforismos fundamentais da 
Commedia. Seu esquema é bimembre, e a separação entre os 
membros ocorre no segundo verso, cuja construção é muito 
peculiar dentro da terzina. O primeiro membro é constituído 
pela afirmação La gloria di colui che tutto move per l’universo penetra, 
que diz: a glória daquele que tudo move penetra pelo universo. 
Assim, já no primeiro membro podem ser observados alguns 
elementos essenciais para o funcionamento do aforismo, 
pois o primeiro verso constitui, em sua totalidade, o tema da 
terzina, cujo núcleo está em gloria. Já os dois versos seguintes 
são formados pela atribuição de dois predicados relativos ao 
tema. A passagem entre os predicados não se realiza, contudo, 
entre um verso e outro, mas sim dentro do segundo verso, o 
que faz com que este opere a divisão do aforismo em seus 
dois membros. 

Assim, a apresentação do tema, no primeiro verso, traz 
alguns elementos que devem ser observados, a fim de que o 
desenvolvimento do aforismo seja efetivamente esclarecido, 
pois, para que se compreenda o tema, é necessário perceber 
as relações estabelecidas dentro dele: o núcleo la gloria está 

1 Paradiso I, 1-3.
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sendo restringido pelo elemento di colui, o qual, por sua vez, 
está sendo caracterizado por che tutto move; isso mostra que 
o primeiro verso retardada por dois elementos (di colui e che 
tutto move) a apresentação dos predicados relativos ao tema, 
o que suspende o desenvolvimento do aforismo e, portanto, 
a sua resolução. Percebe-se, por outro lado, que esse duplo 
retardamento é necessário, por especificar o núcleo do tema; e 
é aqui que poderia se apresentar uma primeira dificuldade em 
relação à leitura da terzina: para compreendê-la com clareza, 
é necessário conhecer a quem a expressão colui che tutto move 
se refere, o que, de resto, não é tão inacessível, uma vez 
que, dentro contexto da Commedia, tal expressão não pode 
ter nenhum outro referente a não ser Deus. Isso marca, no 
poema, ecos da ideia aristotélica do primeiro motor imóvel. 
Sabe-se que não constitui ideia nova no poema tal concepção 
de Deus, que terá lugar, ainda, em outras situações do 
Paradiso2; entretanto, cumpre notar que a presença da filosofia 
aristotélica na Commedia se opera, em grande parte, por 
intermédio da filosofia tomista3, e que, no presente caso, há 
ainda uma referência à passagem bíblica Coeli enarrant gloriam 
Dei4. Isso mostra a combinação de referências que Dante 
realiza em um único verso, a qual permite a identificação de 
colui che tutto move com Deus. Desse modo, o primeiro membro 
do aforismo está dizendo que a glória de Deus penetra em 
todo o universo; isto é, Deus, em sua glória, se faz presente 
em todo o universo, não havendo lugar em que ele não se 
manifeste. 

Já o segundo membro, e risplende in una parte più e meno altrove, 
acrescenta um novo predicado ao tema do primeiro verso, 
realizando uma ressalva em relação ao primeiro membro: 

2 Para exemplos dessa 
concepção em outras 
situações do poema – 
anteriores ou posterio-
res à presente terzina 
– cf.: natura lo suo cor-
so prende / dal divino 
’ntelletto e da sua arte, 
Inferno XI, 99-100, 
forma breve V do In-
ferno; lo motor primo 
a lui si volge lieto, Pur-
gatorio XXV, 70; Da 
quel punto / depende 
il cielo e tutta la natu-
ra, Paradiso XXVIII, 
41-42.
3 Cf. Deus est movens 
non motum. Tomás de 
Aquino, Summa Theo-
logiae, I, CV, 2. Todos 
os trechos da Suma 
Teológica aqui referi-
dos estão presentes na 
edição TOMÁS DE 
AQUINO; OLIVEI-
RA, Carlos-Josaphat 
Pinto de (coord.). 
Suma teológica. Dire-
ção de Gabriel C. Ga-
lache, Danilo Mondo-
ni; Tradução de Aldo 
Vannucchi. São Paulo, 
SP: Loyola, 2005-2009.
4 Liber psalmorum, 
XVIII 2.



1 2 2

a glória de Deus, embora penetre em todo o universo, não 
é igualmente refletida em cada parte da Criação. Percebe-
se, com isso, que a glória de Deus está sendo caracterizada, 
mediante risplende, como uma manifestação luminosa que está 
presente em tudo o que foi criado, sendo refletida, contudo, 
em graus diferentes. Isso porque estes versos mostram 
uma variação não no ato expresso em penetra, mas sim no 
ato expresso em risplende: não é Deus que penetra em cada 
parte do universo em diferentes graus, mas são as criaturas 
que apresentam diferentes graus de capacidade para refletir 
a glória que recebem diretamente d’Ele. E essa variação 
nas criaturas ocorre em função da sua perfeição intrínseca: 
quanto mais perfeita a criatura é, maior a sua capacidade de 
refletir a presença de Deus em si; por isso, os Anjos, sendo 
as criaturas mais perfeitas, são aqueles que mais refletem 
Deus no universo, o que se evidencia também pelo fato de, 
na cosmologia da Commedia, os Anjos rodarem em círculos 
concêntricos em volta de Deus, sendo, portanto, os seres 
mais próximos a Ele em toda a Criação. Do mesmo modo, 
sendo o homem a criatura mais perfeita na terra, é ele que tem 
maior capacidade de refletir Deus na terra:

E quella anima che tutte queste potenze comprende, [ed] è 
perfettissima di tutte l’altre, è l’anima umana, la quale colla 
nobilitade della potenza ultima, cioè ragione, participa della 
divina natura a guisa di sempiterna Intelligenza: però che 
l’anima è tanto in quella sovrana potenza nobilitata e dinudata 
da materia, che la divina luce, come in angelo, raggia in quella: 
e però è l’uomo divino animale dalli filosofi chiamato.5

Assim, é interessante que o segundo membro se 
desenvolva sobre o que poderia ser um princípio de antítese 
(piú e meno) que se projeta em risplende – núcleo do segundo 

5 Convivio III, ii, 14. 
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predicado –, indicando a variação presente na ação expressa 
por esse verbo. Já o núcleo do primeiro predicado é penetra, 
e o primeiro membro é construído mediante uma inversão 
que justapõe os núcleos de ambos os predicados. Isso cria 
uma expectativa de leitura que se estende até a conclusão do 
primeiro membro, já que retarda ao máximo a apresentação 
do termo essencial (penetra) para a formação da primeira 
afirmação da terzina. 

Já o elemento penetra, e risplende, marcando a passagem 
de um membro a outro, cria no segundo verso uma estrutura 
bastante peculiar: primeiramente, é de notar que os dois 
versos externos da terzina são endecasillabi a maiore, enquanto o 
segundo verso é um endecasillabo a minore, o que já lhe confere 
destaque dentro da forma breve. Sabe-se que, para a formação 
do endecasillabo a minore, é obrigatório o acento na quarta e na 
décima sílabas; mas, no caso do segundo verso da presente 
terzina, há, além dos acentos obrigatórios, um acento na sétima 
sílaba, o que constitui, de fato, um dos tipos mais recorrentes 
do endecasillabo a minore. Entretanto, o que mais parece chamar 
atenção aqui é o fato de os três acentos recaírem sobre a 
mesma vogal – e –, o que cria também um efeito interessante 
em penetra, e risplende, expressão que, apresentando as duas 
últimas tônicas do verso, realiza justamente a separação 
entre os membros do aforismo. Além disso, a introdução 
de e risplende, iniciando no final do segundo verso o segundo 
membro do aforismo forma um enjambement com o último 
verso. E, no que concerne ao tipo de endecasillabo que cada 
verso do aforismo forma, é notável ainda que, no primeiro, o 
acento da sexta sílaba – que determina um endecasillabo a maiore 
– recai sobre colui, conferindo destaque ao termo que se refere 
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a Deus, a quem todo o tema se resume, não obstante o seu 
núcleo seja gloria.

Desse modo, a terzina, em sua totalidade, diz que a glória 
de Deus penetra em todo o universo, sendo refletida em 
diferentes graus pelas criaturas. Trata-se de um enunciado 
que, não apresentando comprovação, traz uma lei universal, 
a qual, é interessante notar, forma a primeira terzina do 
Paradiso: não é por acaso que os primeiros versos do Paradiso 
constituem um aforismo. Entretanto, em análise mais detida, 
há aqui um fato que causa estranhamento: a princípio, um 
aforismo que enuncie uma lei universal não deveria ser 
proferido por qualquer personagem, mas sim por algum que 
tenha autoridade suficiente para tanto, o que, de resto, não 
falta no Paradiso; aqui, contudo, a terzina é escrita pelo próprio 
narrador do poema, o que suscita questões para reflexão. Além 
disso, observou-se no Inferno e no Purgatorio que a tendência 
geral de um aforismo de constatação que não apresente em 
si algum fundamento é, então, a fundamentação em alguma 
experiência imediata, envolvida na situação em que ele foi 
proferido. Mas não há nenhuma experiência aparente para a 
terzina em questão; e nada há que, a princípio, dê qualquer 
comprovação da verdade enunciada, ou do motivo de sua 
enunciação. E, no entanto, essa terzina se estabelece como lei 
no poema; fosse ela proferida por um anjo – como o último 
aforismo do Purgatorio –, por qualquer alma do Paraíso, ou 
até mesmo por Virgílio, a sua presença no poema já estaria, 
pelo menos em parte, sustentada. Mas assim como está, sendo 
criação direta do narrador e sendo a abertura de um cântico, 
o que a sustenta dentro do poema? Os versos seguintes a essa 
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terzina podem fornecer alguns indícios. Logo depois desse 
aforismo, Dante, o narrador, diz: 

Nel ciel che più de la sua luce prende 
fu’ io, e vidi cose che ridire 
né sa né può chi di là sù discende; 
perché appressando 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 materia del mio canto.6 

As quatro primeiras terzine do Paradiso são, portanto, a 
apresentação do terceiro cântico do poema. Aqui, toma-se 
conhecimento de que o último cântico tratará de tudo quanto 
Dante pode dizer em relação ao Paraíso; e o leitor tem que, 
necessariamente, acreditar nele, porque não há argumentos 
que se possam apresentar em confronto com o seu tema7: os 
versos posteriores à terzina, nos quais Dante declara ter ido 
ao Empíreo (Nel ciel che più de la sua luce prende / fu io), são 
o suficiente para que ele, enquanto narrador, possa enunciar 
o que se estabelece como lei universal. Desse modo, a 
presente terzina também encontra base em uma experiência, a 
experiência fundamental do poema, apresentando a conclusão 
geral a que essa experiência conduz. Não é que o aforismo 
em questão se sustente nos versos que vêm logo depois dele; 
ele se sustenta em todo o Paradiso, que se projeta nas suas 
primeiras terzine.

Com isso, pode-se interpretar a terzina de maneira mais 
rica, e, até, mais relevante para o poema como um todo: ao 
dizer que a glória de Deus se reflete mais em alguns lugares 
do que em outros, Dante pode estar dizendo que a glória 
de Deus resplandece mais no Paraíso do que em qualquer 

6 Paradiso I, 4-12. 
7 Sobre o tema do 
Paradiso e a sua apre-
sentação no “prólo-
go” do cântico, cf. 
Dante, Epistola XIII 
(Epístola a Cangrande 
della Scala), 18-19. Os 
trechos da carta aqui 
referidos reportam-
-se ao texto presente 
em Epistole, a cura di 
Angelo Jacomuzzi, in 
DANTE, Opere mi-
nori, Torino: Unione 
Tipografico-Editrice 
Torinese, 1986, v. 2. 
Sobre a autenticidade 
da carta, muitas são 
as discussões; para 
citar alguns estudos, 
cf.: CORSI, Sergio. Il 
“modus digressivus” 
nella Divina Comme-
dia, Potomac: Scripta 
Humanistica, 1987, pp. 
9-50; CURTIUS, Ernst 
Robert. “Auto-esegesi 
di Dante”, in “Poesia 
e Teologia”, in Lettera-
tura europea e Medio 
Evo latino, trad. Anna 
Luzzatto e Mercurio 
Candela, Florença: La 
Nuova Italia Editrice, 
1995; NARDI, Bruno. 
“Osservazioni sul me-
dievale «accessus ad 
auctores» in rapporto 
all’Epistola a Cangran-
de”, op. cit., pp. 268-
305.
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outro lugar da Criação, o que está em total conformidade 
com a leitura feita anteriormente da terzina, pois, sendo as 
almas do Paraíso e os Anjos mais perfeitos do que qualquer 
ser da terra, eles têm maior capacidade de refletir a glória de 
Deus e, consequentemente, a glória de Deus é refletida em 
maior grau no Paraíso, em comparação com qualquer outro 
lugar do universo. Do mesmo modo, a glória de Deus é 
refletida em seu maior grau no Empíreo, que é referido no 
verso imediatamente posterior a essa terzina; ou seja, Dante 
narrador escreve estas palavras depois de retornar do lugar 
onde Deus mais se manifesta, o que sustenta os três primeiros 
versos do Paradiso, bem como o cântico em sua totalidade. 
Logo, essa terzina, além de mostrar a conclusão a que Dante, 
em sua experiência, foi conduzido, faz com que o Paradiso se 
desenvolva todo sobre o pressuposto de que o Paraíso é o 
lugar onde Deus mais se faz manifesto. 

Desse modo, a terzina compõe a apresentação do 
tema do Paradiso e é desenvolvida pelo cântico. Evidência 
disso são os quatro últimos versos do poema, que mostram 
a composição cíclica do seu último cântico, cujo primeiro e 
último versos apresentam a mesma concepção de Deus:

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.8

Logo, a abertura e a conclusão do Paradiso evidenciam a 
sua unidade9, e a primeira terzina do cântico, como conclusão 
absoluta a que Dante foi conduzido em sua viagem, pode ser 
considerada o fio condutor do último cântico do poema. Isso 
autoriza que se espere no Paradiso um novo caráter que perpasse 

8 Paradiso XXXIII, 
142-145.
9 Cf. “Appare in questo 
così preciso ed eviden-
te riscontro l’aspetto 
che caratterizza tutto 
il primo canto: il suo 
stretto legame con 
l’ultimo, quasi i due 
capi di un cerchio che 
si chiude. Scrivendo 
il primo, Dante ha la 
mente rivolta al canto 
che conclude il poe-
ma”, LEONARDI, 
“Introduzione a Para-
diso I”, op. cit., p. 4.
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as suas formas breves, as quais talvez não mais se sustentem 
em uma situação particular, mas sim no cântico como uma 
unidade, já que a sua primeira terzina, principalmente quando 
associada aos últimos versos do poema, manifesta tal unidade 
como caráter principal do Paradiso. Além disso, o fato de a 
primeira terzina do Paradiso, em confronto com o início dos 
outros cânticos, compor um aforismo sugere que é neste 
cântico que se manifesta a relação essencial do poema com 
suas formas breves. Com isso, considerada em sua forma 
aforismática, esta terzina pode ser assim traduzida:
 “A glória daquele que tudo move pelo universo penetra, e 
resplandece em uma parte mais e menos em outra.” 

II.
e cominciò: « Le cose tutte quante

hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante. »10

Tem-se aqui um aforismo de esquema bimembre, o 
qual tem início no segundo hemistíquio do primeiro verso, 
após a introdução narrativa e cominciò, empregada com muita 
frequência no Paradiso, para introduzir os seus discursos 
teológicos11. A separação entre os dois membros da forma 
breve é realizada no segundo verso; desse modo, o primeiro 
membro diz que todas as coisas (le cose tutte quante) têm ordem 
entre si, enunciando, mediante a expressão tutte quante, uma 
verdade de abrangência universal, segundo a qual há uma 
unidade que ordena todas as coisas, harmonizando-as entre 
si. Já o segundo membro, retomando pelo termo questo tudo o 
que foi expresso anteriormente, faz um acréscimo ao primeiro 
membro, estabelecendo uma relação de correspondência entre 

10 Paradiso I, 103-105.
11 Cf. LEONARDI, 
op. cit., nota ad locum 
(p. 32).
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questo e forma che l’universo a Dio fa simigliante. Por isso, pode-se 
dizer que o segundo membro se subdivide em tema (questo) e 
predicado atribuído a ele, cuja apresentação é feita até o fim 
da terzina e cujo núcleo é forma, que, mediante o verbo è, está 
em correspondência com questo. Entretanto, o elemento que 
efetivamente possibilita a correspondência é o terceiro verso, 
pois é ele que restringe a ideia de forma, de modo a criar a sua 
equivalência com questo. 

Considerando-se o primeiro membro, percebe-se que a 
relação de correspondência do segundo membro se estende 
a toda a terzina, uma vez que o termo questo se refere a todo 
o primeiro membro. Logo, a terzina cria uma relação de 
correspondência entre a sua primeira afirmação (primeiro 
membro) e forma che l’universo a Dio fa simigliante; e essa relação se 
estabelece mediante o termo questo, que é, portanto, a estrutura 
de articulação entre ambos os membros, possibilitando que 
o primeiro esteja contido no segundo. Beatriz está dizendo 
que o fato de todas as coisas terem uma ordem entre elas é 
o princípio formal (forma) que torna o universo semelhante a 
Deus; ou seja, Deus criou todo o universo harmonizando os 
seus elementos e tornando-o uma unidade, e isso é o princípio 
essencial que faz com que o universo manifeste o seu Criador, 
sendo semelhante a Ele. Já o fato de a criação manifestar em 
si o seu Criador é reforçado pela construção do último verso, 
que justapõe os termos universo e Dio. Com isso, conclui-
se que Deus comunicou uma ordem à criação, tornando-a 
semelhante a Ele mesmo.

Essa é a terzina que inicia a resposta de Beatriz à dúvida 
de Dante, que não compreende como é possível a ascensão 
de seu corpo ao céu. Sua resposta se estende até o final do 
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canto, constituindo o primeiro discurso teológico do Paradiso; 
a respeito desse discurso – sobretudo do seu início –, Charles 
Singleton afirmou: 

Beatrice’s answer occupies the rest of  the canto and is the 
first striking example of  the new perspective of  the Paradiso, 
in which, time and again, a total view of  the cosmos and its 
providential order is set forth. Her beginning is typical in this 
passage: “All things whatsoever…”12

De fato, a resposta de Beatriz revela, já no primeiro canto 
do Paradiso, o que virá a ser uma das características essenciais 
do cântico, seus longos discursos teológicos. Da mesma 
forma, a terzina traz como nova perspectiva uma visão total 
do cosmos e de sua ordem providencial, como assinalado por 
Singleton: há aqui uma visão da unidade presente na criação, 
e isso perpassa, em grande medida, todo o último cântico do 
poema. Entretanto, como o aforismo anterior mostrou, essa 
não é a primeira manifestação da mudança de perspectiva 
que o Paradiso introduz no poema: fazendo-se uma ligeira 
objeção à afirmação de Singleton – que, de resto, é de grande 
relevância –, pode-se dizer que, embora haja na resposta de 
Beatriz, sobretudo na sua primeira terzina, a adoção de uma 
perspectiva universal, esta não é a primeira manifestação de 
tal perspectiva no Paradiso, como o prova já a sua primeira 
terzina. De fato, como a análise do aforismo anterior tentou 
observar, os versos de abertura do cântico já revelam uma 
nova perspectiva adotada, a qual é, de fato, geral e absoluta, 
abrangendo a ordem providencial de todo o universo. 

A despeito disso, tudo quanto Singleton acrescentou em 
seu comentário parece ser, ao menos por ora, pertinente em 
relação à mudança introduzida pelo Paradiso no poema, uma 

12 SINGLETON 
(1991), op. cit., ad 
locum (p. 23); Cf. 
também: “Per rispon-
dere alla domanda di 
Dante, che fornisce 
l’occasione, Beatri-
ce svolge in realtà un 
più ampio ragiona-
mento, che dà la ra-
gione e il significato 
dell’argomento stesso 
della cantica: la salita 
di un uomo, in anima 
e corpo, attraverso i 
cieli fino a Dio. Già il 
primo verso dice che la 
risposta implica l’intero 
ordine dell’universo 
(Le cose tutte quan-
te). E il cosmo intero 
infatti è lo sfondo del 
discorso, altamente 
teologico e insieme 
concreto di immagini 
e fatti, primo grande 
esempio di quella che 
sarà la narrazione teo-
logica dantesca.”, LE-
ONARDI, op. cit., ad 
locum (p. 32).
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vez que as suas primeiras terzine são coerentes com o seu novo 
caráter. Trata-se, também aqui, de uma lei universal, como 
evidenciam dois elementos principais: le cose tutte quante e universo. 
Mas essa lei, a princípio, não apresenta o seu fundamento; não 
se comprova aqui a harmonia entre os elementos do universo, 
e não ocorre uma demonstração. Beatriz está enunciando que 
essa harmonia existe, e que ela é a manifestação de Deus na 
Criação; isso se apresenta, dentro da Commedia, como uma 
verdade inquestionável, o que se relaciona ainda ao fato de 
Beatriz ser a personagem que a profere. O que não significa, 
por outro lado, que o Paradiso deixe o leitor desprovido de 
qualquer meio de questionar o que se apresenta a ele como 
doutrina; na verdade, considerando-se os aforismos do 
Inferno e do Purgatorio, percebe-se que, em grande medida, 
os primeiros cânticos servem de fundamento ao último, 
sustentado também sobre a experiência fundamental narrada 
no poema, a viagem ao Paraíso. Assim, os dois primeiros 
aforismos do Paradiso enunciam uma verdade universal, sem 
qualquer comprovação aparente, manifestando ao leitor uma 
mudança de perspectiva dentro do poema.  

Muitos críticos já assinalaram a mudança operada pelo 
Paradiso na constituição do poema. No que diz respeito às 
suas formas breves, os primeiros aforismos do cântico a 
revelam de modo decisivo; resta verificar, contudo, se ela pode 
corresponder, em alguma medida, ao novo caráter assumido 
pelo Paradiso como um todo, fazendo-se presente também 
em outras formas breves do cântico. Porque pode ser que 
a peculiaridade dessas terzine – em confronto com as outras 
formas aforismáticas já analisadas – deva-se simplesmente ao 
canto em que elas estão, o que, de qualquer modo, parece 
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improvável, pois não deixa de ser sugestivo o novo tom que 
os dois primeiros aforismos do Paradiso assumem, sendo que 
o primeiro deles é constituído pela primeira terzina do cântico, 
à qual os seus últimos versos, por sua vez, remetem. Já a 
terzina aqui analisada pode ter a seguinte tradução, enquanto 
forma aforismática:

“Todas as coisas têm ordem entre si, e isto é forma que 
torna o universo a Deus semelhante.”

III.
Molte fïate già, frate, addivenne

che, per fuggir periglio, contra grato
si fé di quel che far non si convenne13.

Esta terzina é formada por uma afirmação única, cuja 
ideia principal está concentrada no último verso. Os dois 
versos anteriores contêm diversos elementos de preparação 
para aquilo que será proferido no final; isso tem o efeito de 
um prolongamento: desde a sua abertura, em molte fïate già, a 
terzina se desenvolve de modo a dilatar ao máximo – mediante 
vários elementos de retardamento – a sua resolução, presente 
no terceiro verso. Isso faz com que o seu desenvolvimento 
ocorra mediante uma série de interrupções e retomadas do 
movimento iniciado logo em sua abertura. Mas, além de 
tornar a terzina um movimento descontínuo, alguns desses 
elementos são, na verdade, necessários para sustentar o seu 
verso principal, cujo ritmo iâmbico cria forte efeito na sua 
composição. Desse modo, embora se desenvolva em uma 
única afirmação que não pode ser dividida em membros 
autônomos entre si, esta terzina articula diversos elementos que 

13 Paradiso IV, 100-102.



1 3 2

convergem para a sua unidade, a qual se manifesta também na 
constituição de seus versos, todos endecasillabi a maiore. 

 Abrindo a terzina, “Molte fïate già” realiza uma espécie 
de preparação para o que será dito; além disso, esse elemento 
evidencia não se tratar, nesse caso, de uma verdade absoluta, 
mas sim de um fato frequentemente verificável. A abertura 
desses versos mostra, portanto, que a sua sequência tratará 
provavelmente de um fato que pode ser observado com 
frequência. A seguir, Beatriz profere a palavra frate, que, sendo 
uma marca de interlocução, interrompe o movimento iniciado 
por molte fïate già. Entretanto, esse termo não parece carregar 
em si o distanciamento que as marcas de interlocução, em 
geral, costumam evidenciar. Notou-se, já em alguns aforismos 
analisados14, que, normalmente, a interlocução é marcada pelo 
emprego da segunda pessoa, o que, a depender de quem 
profere o aforismo, pode nitidamente distinguir a autoridade 
daquele que fala em relação àquele que escuta, Dante. Aqui, 
no entanto, parece ocorrer justamente o contrário: a marca de 
interlocução cria uma aproximação entre o falante e o ouvinte, 
não obstante o falante seja Beatriz, uma das personagens que 
mais representam autoridade dentro do poema. Isso pode 
acontecer devido ao fato de estarem Dante e Beatriz em meio 
às almas que, devido a forças externas, não cumpriram os 
votos, referindo-se esses versos justamente à atitude que tais 
almas tiveram quando vivas, a qual, de qualquer modo, não 
impediu a sua salvação. Logo, há aqui a clara consciência – e, 
o que é mais interessante, por parte de Beatriz – de que o 
homem não está isento de cometer falhas, ainda que essas 
falhas possam ser justificadas. Há algo de surpreendente 
no fato de tal ideia estar presente no Paradiso: Beatriz está 

14 Cf., por exemplo, 
« Omai convien che 
tu così ti spoltre », 
/ disse ’l maestro; « 
ché, seggendo in piu-
ma, / in fama non si 
vien, né sotto coltre; 
/ sanza la qual chi sua 
vita consuma, / cotal 
vestigio in terra di sé 
lascia, / qual fummo 
in aere ed in acqua 
la schiuma. » forma 
breve IX do Inferno; 
Perché s’appuntano i 
vostri disiri / dove / 
per compagnia parte si 
scema, / invidia move 
il mantaco a’ sospiri. / 
Ma se l’amor de la spe-
ra supprema / torces-
se in suso il desiderio 
vostro, / non vi sareb-
be al petto quella tema, 
forma breve VIII do 
Purgatorio.
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mostrando que algumas falhas humanas não necessariamente 
impedem a bem-aventurança, para a qual todos os homens 
têm, a princípio, as mesmas condições. Logo, o emprego 
da palavra frate está intimamente ligado à situação da terzina 
dentro do poema.

Já a introdução de addivenne che, formando um enjambement 
(que também acentua a unidade da terzina), traz um segundo 
elemento de apresentação para a ideia central do aforismo, 
ao retomar o movimento iniciado na abertura da terzina; a 
princípio, essa expressão deveria estar ligada diretamente a 
molte fïate già, não fosse a presença do termo frate entre ambos. 
A expressão cria, após a interrupção, uma nova expectativa 
de leitura, pois se espera que, depois dela, seja apresentada a 
resolução definitiva do que foi iniciado em molte fïate già; mas 
não é isso o que o ocorre, porque esse movimento retomado é 
logo em seguida interrompido novamente por per fuggir periglio, 
que torna o movimento da terzina ainda mais descontínuo. 
Entretanto, esse é um retardamento essencial para o 
desenvolvimento da terzina, por ser a sua força motora, aquilo 
que gera a sua ideia central, contida no último verso. Assim, 
estabelece-se, entre essa expressão e o que vem enunciado no 
último verso, a implícita relação de uma finalidade que gera 
uma consequência; implícita porque articula dois elementos 
dentro de uma mesma unidade: a finalidade e a consequência 
não formam membros distintos, mas compõem uma mesma 
estrutura orgânica, e as suas funções podem ser entrevistas 
dentro dessa estrutura. Por fim, a expressão contra grato 
apresenta uma circunstância para o fato que será enunciado 
logo a seguir, e é por isso necessária: a sua presença, resultando 
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imediatamente na ideia principal do aforismo, modifica todo 
o caráter da atitude que será enunciada. 

Assim, por essa terzina Beatriz está dizendo que 
frequentemente (molte fïate) ocorre que (addivenne che) se faça, 
a contragosto (contra grato), aquilo que não convém, para se 
fugir a um perigo. Aqui, dois pontos ficam muito evidentes: 
per fuggir periglio é a finalidade que leva à ação principal 
da terzina, sendo, por isso, o motivo que gera essa ação; e 
contra grato é determinante para o modo como essa sentença 
deve ser recebida por Dante – e, por extensão, pelo leitor 
–, ao construir o próprio modo como Beatriz concebe essa 
ideia: de fato, a personagem está dizendo que muitas vezes 
a possibilidade de um mal maior pode levar alguém a agir 
de forma inconveniente; isso não significa, contudo, que tal 
pessoa queira efetivamente agir mal, já que a iminência do 
perigo pode obrigar alguém de boa vontade a agir a fazer 
aquilo que não convém. Logo, o emprego de contra grato 
como circunstância para a atitude que será enunciada indica 
que tal atitude não nasce de uma vontade absoluta, mas de 
uma vontade relativa, como distingue a filosofia escolástica: 
quando alguém é forçado a agir mal, há algo de voluntário e, 
ao mesmo tempo, de involuntário na sua ação.

A terzina diz, portanto, que muitas vezes alguém de boa 
vontade pode, embora não querendo de fato, consentir em 
um mal, para, na verdade, evitar um mal maior, o que significa 
que a má ação não necessariamente indica a maldade em uma 
pessoa: muitas vezes alguém age mal por causa de forças 
externas. Nesse sentido, é interessante o fato de o último 
verso apresentar uma construção impessoal, o que indica 
que qualquer pessoa, mesmo tendo boas intenções, pode ser 
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obrigada a agir inconvenientemente. Essa construção impessoal 
confere certo grau de complacência à fala de Beatriz: ela não 
está julgando ou censurando aqueles que foram forçados a 
faltar ao voto; ela está justamente mostrando que essa é uma 
situação a que qualquer pessoa, não importa quão boas sejam 
suas intenções, está sujeita. E isso se projeta também em frate 
(palavra que ganha destaque pela rima interna com fïate), que 
evidencia a igualdade que tal condição cria entre os homens. 

Assim, a fala de Beatriz se caracteriza como a observação 
de um fato recorrente, enunciando uma situação muitas vezes 
verificada, a qual constitui uma possibilidade a que qualquer 
homem está sujeito; e, embora sejam a constatação de um 
fato, tais versos não são de modo algum imparciais. Realiza-se 
aqui a atualização de uma situação particular em uma sentença 
geral, a qual, contudo, não enuncia uma lei, mas sim algo a 
que o homem pode vir a ter que se sujeitar. E, considerando-
se a sua forma aforismática, esta terzina pode ter a seguinte 
tradução:

“Muitas vezes já, irmão, aconteceu que, para evitar o 
perigo, a contragosto se fez o que fazer não se convinha.”

IV.
« Lo maggior don che Dio per sua larghezza 

fesse creando, e a la sua bontate
più conformato, e quel ch’e’ più apprezza,

fu de la volontà la libertate;
di che le creature intelligenti,
e tutte e sole, fuoro e son dotate. »15

Esta forma breve, de entendimento bastante simples, 
apresenta esquema bimembre, em que são enumeradas várias 

15 Paradiso V, 19-24.
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características referentes ao tema, de la volontà la libertate (o 
livre-arbítrio), enunciando uma verdade absoluta – o que se 
evidencia pela sua abertura (lo maggior) e pelo último verso 
(tutte e sole; fuoro e son). Os membros do aforismo são unidos 
pelo fato de ambos se referirem ao mesmo tema, embora a 
partir de duas perspectivas diversas. Desse modo, o primeiro 
membro é constituído pelos quatro primeiros versos, que 
fornecem uma tripla caracterização do livre-arbítrio enquanto 
dom concedido por Deus. E o fio condutor desse primeiro 
membro é a sua afirmação principal, Lo maggior don che Dio 
per sua larghezza fesse creando fu de la volontà la libertate, a qual é 
interrompida duas vezes por novas características atribuídas ao 
tema, ambas adicionas à oração principal: ed a la sua bontate più 
conformato; e quel ch’e’ più apprezza. Isso amplia a caracterização 
de don e retarda a revelação de sua correspondência com de 
la volontà la libertate. Logo, por metade do aforismo, o leitor 
desconhece o seu tema, uma vez que é criada uma suspensão 
que se mantém ao longo de uma terzina inteira; e é de notar 
aqui que a separação dos membros rompe a escansão usual em 
terzine, já que o primeiro membro se prolonga até o primeiro 
verso da terzina seguinte, enquanto o segundo membro é 
constituído pelos seus dois versos restantes. 

Ainda em relação à suspensão criada no primeiro 
membro, alguns elementos seus contribuem para que ela seja 
a mais longa possível: há uma inversão da ordem direta, o 
que faz com que de la volontà la libertate seja a última expressão 
enunciada, não obstante fosse de se esperar a enunciação 
do tema logo no início; assim, a primeira terzina traz todos 
os predicados conferidos ao tema do aforismo antes de 
evidenciar esse próprio tema. Além disso, a expressão de la 
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volontà la libertate, modificando a ordem esperada dos termos, 
faz com que libertate, o principal vocábulo que identificaria 
o livre-arbítrio, seja a última palavra expressa no primeiro 
membro16. Assim, toda essa longa suspensão, continuamente 
contrariando a expectativa de apresentação do tema, faz com 
que a caracterização do livre-arbítrio como o maior dom 
concedido por Deus seja mais eficaz, em função da impressão 
de grandeza criada pela acumulação das qualidades referentes 
ao tema, antes da apresentação do próprio tema. Isso, aliado 
ao emprego de maggior e più, termos que criam no predicado 
a ideia da grandeza do tema, gera uma expectativa de leitura 
que se estende por uma terzina, o que faz do primeiro membro 
uma sequência de quebras da expectativa de leitura. 

Desse modo, os quatro primeiros versos apresentam 
uma afirmação principal, que pode ser fragmentada em ideias 
secundárias. Eles dizem que o livre-arbítrio foi o maior dom 
que Deus, em sua generosidade, concedeu no ato da criação. 
Eles dizem ainda que o livre-arbítrio é o dom de Deus mais 
conforme à Sua bondade, sendo também o dom mais estimado 
por Ele. Logo, o primeiro membro é uma tripla caracterização 
do livre-arbítrio enquanto dom concedido por Deus: o livre-
arbítrio é o maior dom concedido por Ele; é o que há de mais 
conforme à Sua bondade e é o dom que Ele mais aprecia. 
Assim, o livre-arbítrio é a maior prova da generosidade de 
Deus e é o que há de mais próximo à Sua natureza em toda 
a criação. Pode-se dizer, então, que o primeiro membro se 
desenvolve de modo a criar uma correspondência entre a sua 
abertura, Lo maggior don, e de la volontà la libertate, fazendo com 
que a principal característica do livre-arbítrio seja o fato de ele 
ser o maior dom concedido por Deus. 

16 Sobre esse verso, e 
a colocação do termo 
libertate, Anna Maria 
Chiavacci Leonardi 
comentou: “si osservi 
la potente scansione 
ritmica del verso, che 
pone in clausola la pa-
rola su cui s’appoggia 
tutto il periodo.”, LE-
ONARDI, op. cit., ad 
locum (p. 136).
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Além disso, os três primeiros versos do primeiro 
membro têm rigidamente marcada a sua cesura principal, que 
recai sempre na mesma sílaba. No primeiro verso, a cesura se 
localiza entre a “abertura” do aforismo, Lo maggior don, e o seu 
desenvolvimento, iniciado em che; no segundo verso, a cesura 
recai na passagem entre o primeiro e o segundo predicados 
atribuídos ao tema; já no terceiro verso, a cesura está presente 
entre o segundo e o terceiro predicados. Essa cesura está 
sempre localizada após a quarta sílaba, que nessa terzina é 
sempre tônica; a única diferença é que, no segundo e terceiro 
versos, ela forma a chamada cesura italiana17, devido ao fato de 
a sílaba tônica estar presente em uma palavra de terminação 
feminina. Outro elemento que chama atenção no primeiro 
membro está nos termos que formam a rima entre o segundo 
e o quarto versos: a escolha das formas bontate e libertate, em 
detrimento de bontà e libertà, evidencia a intenção de evitar o 
chamado endecasillabo tronco, cuja terminação é masculina. Na 
verdade, a forma por excelência do endecasillabo é aquela cuja 
terminação é feminina, sendo que, na tradição poética italiana, 
a poesia de estilo elevado em geral evita as rimas masculinas18, 
relativamente raras na Commedia. Isso manifesta o objetivo 
de criar um tom solene, que se revela também por outros 
elementos e que é importante para a constituição do aforismo.

Já o segundo membro, composto pelos dois últimos 
versos, apresenta uma nova característica do livre-arbítrio, 
dada agora em sua relação com a criação, e não mais com o 
Criador. Essa nova caracterização é feita por uma restrição: 
somente as criaturas inteligentes foram e são dotadas de 
livre-arbítrio. Logo, o maior dom de Deus está restrito a um 
determinado tipo de criatura: os homens e os Anjos, que são 

17 Cf. BELTRAMI. Gli 
strumenti della poesia, 
op. cit., pp. 49-50. 
18 Cf. SICA, Gabriella. 
Scrivere in versi: me-
trica e poesia. Nuova 
ed. Milano: Net, 2003, 
p. 58.
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dotados de inteligência. Isso significa que, na terra, os homens 
são o que há de mais próximo à natureza divina, pois eles são 
os únicos que receberam o livre-arbítrio: “l’anima umana, che 
è forma nobilissima di questi che sotto lo cielo sono generate, 
più riceve della natura divina che alcun’altra”19. E essa restrição 
do tema se projeta no fato de o quinto verso ser branco, o 
que confere destaque a intelligenti, reforçando que somente 
as criaturas inteligentes são dotadas de livre-arbítrio. Além 
disso, é interessante no último verso o emprego de estruturas 
semelhantes: e tutte e sole; fuoro e son. A primeira, embora pareça 
paradoxal, restringe (mediante sole) o livre-arbítrio a todas 
(tutte) as criaturas inteligentes. Já a segunda, ao empregar o 
mesmo verbo na sua forma do passado e do presente, mostra 
que as criaturas inteligentes são (son) dotadas de livre-arbítrio 
desde a sua primeira criação (fuoro), não obstante o homem 
tenha cometido o pecado original e alguns anjos tenham se 
rebelado contra Deus20.  

Esse aforismo traz, portanto, uma questão fundamental 
da doutrina cristã, que é o livre-arbítrio, já mencionado 
por Virgílio no Purgatorio, em associação à natureza moral 
do amor. Entretanto, diferentemente do que ocorre no 
Purgatorio, em que o tema é abordado por seu efeito em um 
plano essencialmente terreno, o livre-arbítrio é abordado aqui 
como dom divino que torna o homem, na terra, a criatura 
mais semelhante a Deus. E a articulação entre os membros 
do aforismo é interessante enquanto caracterização do seu 
tema: o segundo membro apresenta uma restrição presente 
no conceito do livre-arbítrio, tão amplamente qualificado na 
primeira parte. Por isso, o aforismo expõe o seu tema a partir 
de duas perspectivas: o primeiro membro, em sua extensão, 

19 Dante, Convivio III, 
ii, 6. 
20 Cf. SINGLETON 
(1991), op. cit., ad lo-
cum (p. 99).
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apresenta o livre-arbítrio em sua grandeza enquanto dom 
concedido por Deus; o segundo membro, em sua concisão, 
apresenta o livre-arbítrio em sua restrição enquanto dom 
recebido pelas criaturas. Isso permite identificar nessas terzine 
um aforismo que está caracterizando o seu tema de modo 
a, em plano mais abrangente, realizar a exposição de uma 
doutrina, podendo ser assim traduzido:

“O maior dom que Deus, em sua generosidade, fez ao 
criar, e o mais conforme à sua bondade, e aquele que Ele mais 
aprecia, foi a liberdade da vontade; da qual todas as criaturas 
inteligentes, exclusivamente, foram e são dotadas.”

V.
Non prendan li mortali il voto a ciancia;

siate fedeli, e a ciò far non bieci,
come Ieptè a la sua prima mancia21. 

Tem-se aqui um aforismo de esquema bimembre. O 
primeiro membro é constituído pelo primeiro verso e diz que 
os mortais não devem contrair o voto levianamente (a ciancia); 
ou seja, os mortais, ao contraírem um voto, devem ter a 
consciência do compromisso que estão assumindo. Já alguns 
elementos do primeiro verso – que é o principal verso da 
forma breve – revelam características fundamentais da terzina 
como um todo: a expressão non prendan li mortali mostra que 
se trata aqui de uma exortação, ainda que ela seja proferida 
de modo indireto, por não estar se referindo a uma segunda 
pessoa (non prendan); além disso, essa mesma expressão mostra 
que a terzina está se referindo aos mortais, constituindo uma 
exortação de caráter geral. Já il voto mostra que Beatriz está 

21 Paradiso V, 64-66.
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se dirigindo aos mortais considerando a sua relação com um 
voto assumido. 

O segundo membro é composto pelos dois versos 
seguintes, que desenvolvem o primeiro verso mediante 
o emprego dos termos fortes fedeli e bieci, e mediante a 
apresentação de um exemplo que ilustra a relação entre 
esses dois termos. Logo, pode-se dizer que o terceiro verso 
esclarece o segundo, que, por sua vez, esclarece o primeiro. É 
de notar também que o que era proferido de maneira indireta 
no primeiro membro se torna uma admoestação direta 
no segundo, o que se evidencia por siate. O segundo verso 
articula em si dois elementos – fedeli e bieci –, sendo que um 
deles constitui a sua ideia principal, dentro da qual o outro 
está contido. Desse modo, a ideia principal do segundo verso 
é a de que os mortais devem ser fiéis (fedeli) ao voto assumido; 
isso, de certo modo, é uma ideia convencional: espera-se que 
quem assume um compromisso seja fiel a ele. Entretanto, logo 
em seguida Beatriz faz uma ressalva: os mortais, por serem 
fiéis ao seu voto, não devem ser também cruéis (bieci). Logo, 
Beatriz está dizendo que não basta simplesmente manter-se 
fiel ao voto assumido, porque isso, na verdade, pode ser um 
motivo para a crueldade, a depender do voto que se faz; e 
os mortais não devem de modo algum ser cruéis. Logo, em 
relação ao primeiro verso, Beatriz está enunciando que um 
voto deve ser assumido com consciência, a qual consiste na 
fidelidade, sem derivar, contudo, na crueldade. Entretanto, 
essa ideia, tal como está no segundo verso da terzina, ainda 
exige maior esclarecimento – principalmente por constituir 
uma exortação –; e tal esclarecimento é fornecido pelo último 
verso, que também faz parte do segundo membro da terzina. 
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O terceiro verso exige, por sua vez, observação mais 
detida, por causa da referência contida nele. Beatriz está 
falando de Jefté, cuja história está narrada no Livro dos Juízes22. 
Trata-se de um juiz de Israel que, para vencer os Amonitas, 
jurou a Deus que, caso retornasse vitorioso, sacrificaria a 
primeira pessoa que saísse de sua casa, quando regressasse. 
Por causa desse juramento, Jefté teve que sacrificar sua única 
filha, que foi a primeira pessoa que saiu de casa para receber o 
pai vitorioso; por isso, emprega-se prima mancia, que se refere 
à sua filha, que foi a primeira (prima) a se apresentar a ele 
após o seu regresso23. Indubitavelmente, Jefté foi fiel ao seu 
voto; mas isso não o torna um exemplo a ser seguido. Pois 
é claro que ele foi mais fiel do que convinha: sua fidelidade 
foi tanta que o levou à crueldade de sacrificar a própria filha. 
Logo, o terceiro verso ilustra o que está dito em exortação no 
segundo: a fidelidade ao voto não pode levar os mortais a, tal 
como Jefté, agir com crueldade. E nisso consiste a consciência 
que se deve ter ao se proferir um juramento (primeiro verso): 
tais juramentos como o de Jefté não podem ser feitos, por 
necessariamente aliarem a fidelidade e a crueldade; mas, caso 
venham a ser feitos, eles não devem ser observados, pois a 
fidelidade é anulada pela crueldade. E é por isso que Jefté 
constitui duas vezes um mau exemplo. 

Por isso, o terceiro verso esclarece o segundo, evidenciando 
ainda a relação que se estabelece entre os seus termos fortes: 
percebe-se, pela leitura do último verso da terzina, que a ideia 
contida em non bieci se coloca como ressalva de siate fedeli, que, 
portanto, tem que conter non bieci; pois a ação de ser fiel ao 
voto tem que conter o princípio de não crueldade, que deve 
ser, então, a condição essencial da fidelidade. Logo, os dois 

22 Cf. Liber Iudicum 
11-12. 
23 A interpretação de 
prima mancia não é 
consenso entre co-
mentadores da Com-
media. Cf. LEONAR-
DI, op. cit., ad locum 
(p. 141).
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elementos principais do segundo verso são articulados em 
uma unidade; não há separação entre uma ideia e outra, mas 
ambas têm que estar presentes nas atitudes dos mortais. E o 
terceiro verso é uma prova disso, ao apresentar como exemplo 
negativo o caso em que a crueldade se manifesta na fidelidade. 
Logo, a negação de bieci é fundamental para esse aforismo, e 
a relação mútua presente no segundo verso e ilustrada pelo 
terceiro se projeta no primeiro, o que significa que o segundo 
membro se projeta no primeiro membro.

Essa terzina marca a passagem, no canto V do Paradiso, da 
forma da argumentação teológica24 para a forma da pregação: 
há uma transição entre o elemento teórico e o elemento prático, 
entre a rigidez da exposição argumentativa e a ênfase no valor 
declarativo, a qual pressupõe a presença de uma comunidade 
religiosa e é marcada pela ideia da responsabilidade cristã, 
que, então, conduzem implicitamente à sua enunciação. E 
isso poderá ser também percebido como característica dos 
próximos aforismos deste mesmo canto25. Desse modo, em 
sua forma de aforismo de exortação, essa terzina pode ser 
traduzida como:

“Não tomem os mortais o voto como brincadeira: sede 
fiéis, e, ao fazer isso, não perversos, como Jefté à sua primeira 
oferta.”

VI.
Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:
non siate come penna ad ogne vento,

e non crediate ch’ogne acqua vi lavi.26

Esta terzina é de esquema trimembre: cada verso seu 
forma uma unidade, constituindo cada qual um membro. 

24 Cf. aforismo ante-
rior. 
25 Cf. LEONARDI, 
op. cit., nota ad locum 
(p. 141); Tutte le ope-
re, commenti a cura 
di Giovanni Fallani, 
Nicola Maggi e Silvio 
Zennaro, op. cit., ad 
locum (p. 464); TOM-
MASEO, op. cit., co-
mentário a Paradiso V 
(p. 1597).
26 Paradiso V, 73-75.
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O primeiro é constituído pelo verso principal, por meio do 
qual Beatriz está exortando os cristãos a agirem com mais 
seriedade (più gravi). Já neste verso são apresentados elementos 
interessantes para a constituição da terzina como um todo: 
em primeiro lugar, o termo Cristiani explicita os destinatários 
efetivos da terzina, que se dirige, portanto, aos cristãos. Além 
disso, chama atenção neste verso o seu ritmo muito regular, 
com destaque nas terminações em i das palavras Cristiani, 
muovervi, gravi; é interessante também a presença do mesmo 
ditongo em Siate e Cristiani – que se repetirá nos dois versos 
seguintes, em siate novamente e em crediate, termos em rima –, 
bem como a presença, de modo invertido, das mesmas vogais 
que formam esse ditongo na rima gravi: lavi. Tudo isso, ligado 
ainda ao fato de cada verso formar uma unidade, confere à 
terzina um movimento bastante claro e definido – e, segundo 
Anna Maria Chiavacci Leonardi, solene27 –, muito relevante 
para uma exortação. 

Já o segundo e o terceiro versos desenvolvem o verso 
principal, mediante a união entre a forma de exortação em 
negativo (non siate e non crediate) e o emprego de duas imagens, 
uma em cada verso. Logo, o segundo e o terceiro membros 
são um desenvolvimento em negativo do que está dito – 
sempre em forma de exortação – em positivo no primeiro 
membro. O segundo verso diz que os cristãos não devem 
ser como uma pena ao vento; ou seja: os cristãos não devem 
ser inconstantes, deixando-se influenciar por qualquer força 
externa. Essa é, de acordo com o primeiro verso, a primeira 
atitude que deve ser observada pelos cristãos que agem com 
seriedade. O último verso, por sua vez, realiza dentro da 
terzina uma transposição de significado, cujo sentido deve 

27 Cf. LEONARDI, 
op. cit., ad locum (p. 
142).
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ser deduzido pela leitura. Isso porque existe uma diferença 
entre a imagem composta no segundo verso e a imagem 
composta no último verso: no segundo verso, a imagem se 
constitui como comparação, que, mediante come, cria uma 
correspondência indireta entre elementos que pertencem a 
zonas semânticas diferentes, mas que, dentro da terzina, são 
colocados em correspondência. Entretanto, no terceiro verso, 
a imagem é toda composta em um plano semântico diferente 
daquele em que a terzina estava se desenvolvendo até então. 
Cria-se, com isso, uma transposição de significado: trata-se de 
uma metáfora, em que, não havendo elemento de articulação, 
cria-se uma passagem imediata de um plano de significado a 
outro. E essa passagem realizada no último verso ocorre sem 
se evidenciar qualquer relação entre os planos de significado, 
diferentemente do que ocorre no segundo verso. Por isso, o 
último membro estabelece uma imagem independente dentro 
do plano da terzina, diferentemente da imagem formada no 
segundo membro, que cria uma nítida dependência entre os 
dois elementos em comparação. 

Com isso, percebe-se que essa terzina apresenta como 
tendência a condução a uma imagem autônoma: há, no 
primeiro membro, uma exortação (siate); no segundo membro, 
emprega-se, juntamente com a mesma exortação em negativo 
(non siate), uma imagem em que são evidenciados elementos 
em comparação; já no terceiro membro, há a expressão de uma 
nova exortação em negativo (non crediate), com a construção de 
uma imagem cujo plano é diferente do plano inicial da terzina. 
Em suma, no primeiro membro não há imagem; no segundo, 
há o emprego de imagem explicitamente vinculada ao que é 
expresso anteriormente na terzina; já o terceiro membro é em 
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si uma imagem autônoma, cuja relação com o plano da terzina 
é apenas sugerida. Logo, a terzina realiza um movimento que 
parte de um plano explícito para um plano essencialmente 
sugestivo, o que cria um aumento gradual de exigência em 
relação à sua interpretação; e essa gradação descrita entre a 
ausência de imagem, o emprego de uma comparação (imagem 
indireta) e a formação de uma imagem autônoma, conduzindo 
do plano prático ao plano sugestivo, e exigindo crescente 
capacidade de interpretação, torna a exortação mais eficaz.

É de se questionar, portanto, o que confere unidade a 
esses versos, uma vez que o último verso parece estar isolado; 
entretanto, ele não é alheio à terzina: a leitura não sente que, 
por causa desse verso, a terzina se fragmenta e se mantém em 
aberto; muito pelo contrário, o terceiro verso conclui a terzina, 
de modo a resolvê-la em sua totalidade. Isso porque o terceiro 
verso tem um conteúdo sugestivo, que cria a sua relação com o 
restante da terzina, conferindo-lhe a devida unidade, reforçada 
ainda pelas repetições de non e ogne nos dois últimos versos. 
Cria-se, portanto, entre o terceiro verso e os dois versos 
anteriores, uma relação implícita, que não é dificilmente 
inferida, pois a expressão ch’ogne acqua vi lavi suscita uma 
referência quase imediata na leitura, principalmente quando 
relacionada ao contexto geral da terzina: Beatriz está dizendo 
que os cristãos não devem crer que possam ser facilmente 
absolvidos de suas culpas. 

Esta é, contudo, a interpretação mais geral que se pode 
fazer, em função da ideia muito comum da água como meio 
purificador, o que, no contexto cristão, se alia ainda à ideia do 
batismo e da água benta. Entretanto, em interpretação mais 
restrita, delimitada pelo discurso de Beatriz, o verso ainda 
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pode significar que um cristão não deve acreditar que um voto 
qualquer possa torná-lo puro diante de Deus – interpretação 
que tem como referência a capacidade de purificação que 
o voto possui. Ambas as interpretações fazem parte do 
conteúdo sugestivo do último verso, e podem tornar a terzina 
um todo coerente: a primeira interpretação, mais geral, 
associa-se ao contexto da terzina tomada isoladamente; já a 
segunda interpretação, embora possível dentro do contexto 
isolado da terzina, não é tão imediata, sendo mais provável 
quando relacionada ao discurso completo de Beatriz. 

Esta forma breve está exortando os Cristãos a agirem 
com mais seriedade e ponderação, o que está evidente logo 
no primeiro verso, que é o verso principal da terzina, já que 
concentra o essencial da admoestação. Já os versos seguintes 
dizem em que deve consistir essa seriedade: pelos segundo 
verso, entende-se que os Cristãos não devem agir com 
leviandade e não devem, deixando-se influenciar por qualquer 
força externa, ser inconstantes como uma folha ao vento; ou 
seja, os Cristãos devem permanecer firmes no seu compromisso 
com Deus, uma vez proferido um voto. Já quando fala non 
crediate ch’ogne acqua vi lavi, ela está exortando os Cristãos a não 
acreditarem que a sua culpa possa ser facilmente absolvida, 
mediante um voto qualquer, por exemplo. Logo, os Cristãos 
não devem julgar que, por qualquer meio, serão absolvidos 
de suas culpas. Desse modo, o segundo e o terceiro membros 
se projetam no primeiro: assumir fielmente um compromisso 
com Deus e ter consciência das próprias faltas são as atitudes 
dos Cristãos que agem com seriedade. E, considerados os seus 
elementos essenciais, essa terzina, em sua forma de aforismo 
exortativo, pode ser assim traduzida:
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“Sede, Cristãos, em vos mover mais graves: não sejais 
como pena a qualquer vento, e não acrediteis que qualquer 
água vos lave.”

VII.
Avete il novo e ’l vecchio Testamento,

e ’l pastor de la Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento.

Se mala cupidigia altro vi grida,
uomini siate, e non pecore matte,

sì che ’l Giudeo di voi tra voi non rida! 28

Tem-se aqui um aforismo de esquema bimembre, em que 
cada terzina corresponde a um membro, que pode, por sua 
vez, ser subdividido em partes secundárias. Essas terzine, assim 
como as duas terzine anteriores, formam uma exortação, todas 
compondo o mesmo discurso que Beatriz faz no canto V do 
Paradiso. Entretanto, já no primeiro membro, um elemento 
diferencia o presente aforismo dos anteriores: aqui Beatriz não 
está explicitando o seu destinatário, embora haja claramente 
a referência a uma segunda pessoa (voi). Evidentemente, 
quando essas terzine são remetidas ao discurso completo 
de Beatriz, isso não constitui um problema, uma vez que a 
personagem claramente diz no seu discurso a quem ela está se 
dirigindo. Mas é possível também conservar a autonomia do 
presente aforismo sem subordiná-lo ao discurso completo de 
Beatriz, porque os dois primeiros versos deixam claro que a 
personagem está se dirigindo aos cristãos. 

Assim, o primeiro membro pode ser subdividido em duas 
partes secundárias, sendo que a primeira é constituída pelos 
dois primeiros versos e a segunda é constituída pelo último 

28 Paradiso V, 76-81.
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verso, que é o principal da primeira terzina. O aforismo se 
abre com a enunciação do fato de que aqueles a quem Beatriz 
está se dirigindo têm o Antigo e o Novo Testamento, além 
do Papa (pastor de la Chiesa), para guiá-los. E aqui é preciso 
esclarecer que pastor de la Chiesa não se refere a nenhum 
papa em particular, mas sim à autoridade papal estabelecida 
por Cristo. Logo, esses dois versos permitem concluir que 
Beatriz está falando aos cristãos, por serem eles os únicos que 
podem ter como guias a Bíblia e o Papa; e, a partir desse fato, 
o terceiro verso se desenvolve em uma exortação indireta, 
mediante a retomada, pelo termo questo, dos dois versos 
anteriores completos: a existência das Sagradas Escrituras e 
do Papa deve bastar para a salvação de qualquer cristão. 

Mas chama atenção a maneira como essa exortação é 
construída, de modo a não se desenvolver por uma ordem 
dirigida diretamente a voi, mas sim por um predicado atribuído 
a questo: o elemento vi basti, referindo-se a questo, forma um 
enunciado a respeito deste termo ao mesmo tempo que cria, 
pela forma subjuntiva, um tom imperativo que inclui os 
cristãos mediante vi; ou seja, Beatriz não está simplesmente 
afirmando que as Escrituras e o Papa bastam para a salvação 
dos cristãos; ela está mostrando como os cristãos devem se 
posicionar em relação a esse fato. Logo, a primeira terzina 
está envolvendo os cristãos no fato enunciado, dizendo que, 
para a sua salvação, eles só precisam seguir as Escrituras e 
o Papa; pela exortação indireta do último verso da primeira 
terzina, os cristãos, portanto, estão sendo responsabilizados 
pela sua própria salvação: o que garante a sua salvação não 
é propriamente o fato de eles terem as Escrituras e o Papa, 
mas sim o ato de aceitarem e adotarem esses meios como 
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bastantes para a sua salvação. Desse modo, a responsabilidade 
pela própria salvação recai individualmente sobre cada cristão, 
o que é reforçado ainda pelo emprego do modo subjuntivo e 
do termo vi; e o fato enunciado nos dois primeiros versos é o 
que possibilita a enunciação do último verso. Percebe-se, com 
isso, que a forma da exortação indireta, em vez de diminuir a 
força declarativa do aforismo, faz com que ele seja formado 
por uma construção mais sutil, que conduz a leitura à ideia da 
responsabilidade que os cristãos devem assumir. 

Já no segundo membro, a exortação deixa o seu modo 
indireto, para passar a ser mais incisiva, o que é muito 
coerente com o que será proferido. Entretanto, em uma 
primeira leitura, parece não haver uma relação direta entre a 
primeira terzina e a segunda, o que poderia levar a ler nelas dois 
aforismos independentes. E assim poderia ser, não fizesse o 
termo altro uma referência ao que foi proferido na terzina 
imediatamente anterior. Também o segundo membro pode 
ser subdividido em duas partes secundárias, das quais os dois 
primeiros versos formam a primeira e o último verso forma a 
segunda. Na primeira parte, há uma condição (primeiro verso) 
que conduz a uma exortação (segundo verso), a qual, sendo 
desta vez direta, forma o verso principal da segunda terzina; 
entretanto, para compreensão dessa exortação, é necessário 
remeter imediatamente ao primeiro membro, em função do 
emprego do termo altro, que concentra uma ideia oposta a 
tudo o que está no primeiro membro. 

Assim, no primeiro membro Beatriz disse que o fato de os 
cristãos terem as Escrituras e o Papa deve lhes bastar para a sua 
salvação, o que significa que, para a salvação, bastam a doutrina 
(Escrituras) e aquele que guia para o bem (Papa). Já no início 
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do segundo membro ela está dizendo que, se a cupidez tentar 
persuadir os cristãos a agirem de modo contrário ao que foi 
recomendado anteriormente, eles devem agir como homens, 
e não como ovelhas inconscientes (pecore matte); ou seja: eles 
devem resistir racionalmente a essa tentação, e não se entregar 
a ela de maneira inconsciente. Por isso, o quinto verso do 
aforismo trata da razão como elemento que revela a dignidade 
humana, reforçando o sentido de responsabilidade que os 
cristãos, como homens, devem assumir. Mas, em sentido mais 
restrito, há nessa parte do aforismo uma referência à questão 
do voto, ligado aqui ao desejo de se obter vantagens pessoais, 
que pode levar um cristão a oferecer determinados sacrifícios 
a Deus; por outro lado, a expressão mala cupidigia pode ainda 
ser uma referência específica ao clero que tentava convencer 
a comunidade a realizar votos para a posterior obtenção de 
vantagens29. Logo, pelo início do segundo membro, Beatriz 
está dizendo que, se a cobiça tentar persuadir o cristão a fazer 
mais do que seguir as Escrituras e o Papa – que são os meios 
suficientes para a sua salvação –, ele não deve, agindo como 
um animal, sucumbir a essa tentação, mas deve, empregando 
sua razão, resistir dignamente. 

Já a segunda parte do segundo membro, que é o 
último verso do aforismo, traz uma possível consequência 
prática da atitude aconselhada anteriormente, tanto no 
primeiro membro como no segundo: os cristãos devem agir 
racionalmente, resistindo à tentação da cupidez e respeitando 
os meios que permitem a sua salvação, de modo que os 
judeus, que seguem escrupulosamente a sua própria doutrina,  
não zombem da leviandade deles. Aqui, é preciso esclarecer: 
esse último verso não constitui o motivo pelo qual Beatriz 

29 Cf. LEONARDI, 
op. cit., ad locum (pp. 
141-142).
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realiza a sua exortação; ela não está proferindo essas palavras 
com a finalidade de que os judeus não zombem dos cristãos, 
e ela também não está dizendo que os cristãos devem agir 
com a finalidade básica de que os judeus não zombem mais 
deles. Ela está dizendo que os cristãos devem agir com mais 
seriedade de modo que a sua atitude não provoque mais o riso 
dos judeus; ou seja, o fato de os judeus não rirem mais dos 
cristãos indicará que estes estão agindo com mais seriedade. 
Logo, Beatriz está mostrando uma consequência prática da 
atitude que ela está recomendando que os cristãos adotem; 
isso aponta para o tom muito persuasivo de sua exortação: 
para convencer os cristãos do modo como eles devem agir, ela 
mostra uma consequência prática dessa atitude; e o primeiro 
membro também apresenta valor persuasivo, ao enunciar um 
fato evidente e inquestionável (primeiro e segundo versos) 
para, a partir dele, realizar a sua exortação. 

O aforismo é reforçado pelo ritmo de seus versos, que, 
em geral, é bastante marcado. Nesse aspecto, a segunda 
terzina traz elementos bastante interessantes, pelo fato de 
o seu primeiro e o seu segundo versos realizarem em si 
correspondências sonoras e rítmicas: em cupidigia e grita (no 
primeiro), e em uomini siate e pecore matte (no segundo), em que 
a disposição de tônicas e átonas é a mesma, ocorrendo quase 
uma rima entre siate e matte. Chama atenção o quinto verso do 
aforismo, que, embora quase apresente uma rima interna, é o 
único verso branco da sequência; isso pode conferir destaque 
a ele, fazendo recair ênfase na ideia da responsabilidade que 
os cristãos, enquanto seres dotados de razão, devem assumir. 
Essa ideia da responsabilidade dos cristãos é acentuada 
ainda pela quase rima interna, que, confrontando uomini e 
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pecore, ressalta a razão humana, da qual os cristãos, agindo 
dignamente, têm que se valer. Assim, esse verso concentra 
em si o que é essencial em todo o aforismo. Já no último 
verso é interessante a estrutura di voi tra voi, que, embora torne 
o ritmo do verso praticamente iâmbico, cria, por tra voi, certa 
suspensão na leitura. Tudo isso, aliado ainda à simetria desse 
aforismo, torna o movimento desses versos bastante preciso, 
o que é coerente com o seu tom de exortação e a persuasão 
que ele exige. E é propriamente o valor persuasivo dessas 
terzine que permite que elas, embora sendo uma exortação, 
não apresentem o motivo de sua enunciação; pois o presente 
aforismo, revelando ainda uma consequência prática, parte 
de um fato tão evidente que ele não gera questionamento 
sobre o motivo pelo qual os cristãos devem agir da maneira 
como Beatriz recomenda. Por isso, essas terzine, em sua forma 
aforismática, podem ser assim traduzidas:

“Tendes o novo e o antigo Testamento, e o pastor da 
Igreja que vos guia: isto vos baste à vossa salvação. Se a má 
cobiça o contrário vos gritar, sede homens, e não ovelhas 
loucas, de modo que o Judeu entre vós de vós não ria!” 

VIII.
Per non soffrire a la virtù che vole

freno a suo prode, quell’ uom che non nacque,
dannando sé, dannò tutta sua prole30.

Esta terzina, a princípio, pode parecer obscura, mas isso se 
deve aos seus elementos principais, que, quando esclarecidos, 
revelam ser o seu sentido bastante simples. Tem-se aqui um 
aforismo formado por uma única afirmação, que, embora 
visivelmente articule duas partes separadas pela cesura do 

30 Paradiso VII, 25-27.
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segundo verso, não pode ser efetivamente fragmentada em 
dois membros, uma vez que a primeira parte depende da 
segunda. Desse modo, para a análise da presente terzina, 
talvez seja interessante observar incialmente a segunda parte, 
que traz a sua expressão principal, à qual se refere todo o 
desenvolvimento da terzina: quell’uom che non nacque. Aqui, 
nenhuma interpretação pode ser sequer iniciada sem que se 
tenha uma clara ideia do sentido que essa expressão encerra, 
cuja compreensão determina toda a terzina. Trata-se de um 
circunlóquio cuja referência, embora a princípio obscura, não 
é muito problemática: dentro do contexto da Commedia, o 
único homem que “não nasceu” é Adão, criado diretamente 
por Deus a partir do barro. Logo, toda a terzina se refere a 
Adão. 

Com isso, depreende-se que a segunda parte enuncia o 
fato de que Adão, condenando-se, condenou toda a sua prole; 
e isso, no poema, não é de interpretação muito complexa. 
Entretanto, caso quell’uom che non nacque não fosse esclarecido, a 
afirmação da segunda parte representaria um grande problema 
na leitura do aforismo, principalmente no que concerne à 
expressão sua prole, a qual traz um novo elemento que, mediante 
sua, está ligado à expressão principal do aforismo. Mas, 
entendendo-se a referência a Adão, a leitura dessa afirmação 
se torna não só simples, mas bastante óbvia: Adão, pelo 
pecado original, não só se condenou, mas condenou também 
toda a sua descendência, ou seja, a humanidade; isso constitui 
doutrina já estabelecida para qualquer cristão. Por isso, pode-
se dizer que a segunda parte enuncia um fato inquestionável 
dentro do contexto da Commedia, e seu sentido está bem claro 
para qualquer um que conheça o episódio bíblico de Adão e 
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Eva: ao comer o fruto proibido, Adão não só foi condenado 
como também levou toda a sua descendência, a humanidade, 
a sê-lo, perdendo, com isso, as vantagens do Paraíso. 

Já a primeira parte, referindo-se também a Adão, 
apresenta a causa desse fato; e, embora de sentido também 
bastante simples, ela pode parecer, em sua primeira leitura, 
ainda mais obscura do que a primeira. Deve-se ter em mente 
que la virtú che vole, um elemento fundamental dessa parte, 
refere-se à faculdade da vontade, concedida por Deus no ato 
de criação do homem; referência que, levado em consideração 
o contexto da Commedia, não chega a ser de difícil dedução31. 
Logo, per non soffrire freno a la virtú che vole diz que Adão levou 
a humanidade à perdição por não ter suportado freio à sua 
vontade. Já pela expressão a suo prode, que caracteriza freno e 
se refere, mediante suo, a Adão, entende-se que o limite que 
Deus impôs à vontade de Adão era, na verdade, vantajoso 
para o próprio Adão.

Logo, essa terzina, articulando em si uma relação de causa 
e efeito, diz que Adão danou toda a sua prole por não ter 
suportado freio à sua própria vontade, tendo desobedecido 
ao limite que Deus só impôs para que ele reconhecesse a sua 
dependência do Criador. Disso depreende-se que Adão, não 
tolerando freio ao seu livre-arbítrio, desobedeceu à ordem 
de Deus; entretanto, a restrição feita por Deus era, em si, 
vantajosa para o próprio Adão; logo, o limite imposto ao 
querer de Adão lhe era favorável, mas ele não tolerou freios 
ao seu desejo, querendo usufruir plenamente de sua liberdade. 
Nisso consiste o pecado original, que se estendeu, com suas 
consequências, a toda a humanidade. Assim, a segunda parte 
da terzina enuncia um fato conhecido por qualquer cristão; 

31 Cf. o aforismo do 
Purgatorio que empre-
ga exatamente as mes-
mas palavras para se 
referir à vontade: ma 
non può tutto la virtù 
che vuole; / ché riso 
e pianto son tanto se-
guaci / a la passion di 
che ciascun si spicca, / 
che men seguon voler 
ne’ più veraci. Purga-
torio XXI, 105-108, 
aforismo XXII.
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ela, por si só, não forma um aforismo, cuja essência está na 
primeira parte, que traz a causa desse fato, a qual, por não ser 
tão evidente, deve ser enunciada. Esta é a primeira terzina da 
exposição que Beatriz faz sobre a encarnação no canto VII; 
e ela, considerada em sua forma aforismática, pode ser assim 
traduzida:

“Por não sofrer à virtude que quer vantajoso freio, o 
homem que não nasceu, danando-se, danou toda a sua prole.”

IX.
La pena dunque che la croce porse

s’a la natura assunta si misura,
nulla già mai sì giustamente morse;

e così nulla fu di tanta ingiura,
guardando a la persona che sofferse,

in che era contratta tal natura.32

Tem-se aqui um aforismo de esquema bimembre, em que 
cada membro corresponde a uma terzina, o que revela simetria 
em sua estrutura. No primeiro membro, o primeiro verso 
constitui, em sua totalidade, o tema que será desenvolvido 
nos versos seguintes, referindo-se à crucificação de Cristo; o 
segundo verso traz a perspectiva que se deve adotar para que 
a afirmação do terceiro verso, primeiro predicado atribuído 
ao tema, apresente um fato verdadeiro. Assim, o primeiro 
membro diz que, considerando-se a natureza daquele que a 
sofreu, nunca houve pena mais justa do que a crucificação de 
Jesus; o que quer dizer que, por essa perspectiva, a pena sofrida 
na cruz foi mais justa do que qualquer outra pena já sofrida. 
Logo, o primeiro membro realiza uma afirmação de modo 
absoluto (o que se reforça por già mai), já que, por causa do 

32 Paradiso VII, 40-45.
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predicado, ele cria uma relação superlativa; mas é interessante 
o modo como isso se forma dentro da terzina, mediante a 
relação entre pena (núcleo do tema) e nulla, termo acompanhado 
ainda pelo intensificador sì: não se constrói aqui uma relação 
superlativa simples, pois a palavra nulla, no terceiro verso, 
retoma genericamente o termo pena e, acompanhada por sì, 
que reforça giustamente, desenvolve a ideia de que nenhuma 
pena foi mais justa do que aquela especificada no primeiro 
verso por che la croce porse, do que imediatamente se conclui 
que a pena sofrida na cruz foi a mais justa de todas. Isso, a 
princípio, pode parecer uma afirmação forte, e até contrária 
ao pensamento cristão; mas o segundo verso do aforismo a 
esclarece, e evidencia a sua coerência com a doutrina cristã: 
considerando-se a natureza humana de Jesus, a sua morte na 
cruz foi em total conformidade com a justiça. Isso porque só 
essa pena foi capaz de redimir a natureza humana do pecado 
cometido por Adão.

Já no segundo membro, o quarto verso apresenta o 
segundo predicado atribuído ao tema; o quinto verso apresenta 
a outra perspectiva que se deve adotar para que o predicado 
enunciado anteriormente apresente um fato verdadeiro; e o 
sexto verso caracteriza o termo persona, presente no verso 
anterior, retomando ainda o termo natura. Assim, o segundo 
membro do aforismo diz que, considerando-se a pessoa 
que foi crucificada, a qual assumiu a natureza humana (in 
che era contratta tal natura), não houve nenhuma pena mais 
injuriosa do que aquela da cruz. O segundo membro diz, 
portanto, que a crucificação de Jesus foi a pena mais injusta 
já sofrida, considerando-se a sua pessoa divina, a qual 
continha também a natureza humana. Logo, percebe-se que 
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os elementos que compõem o segundo membro são bastante 
semelhantes àqueles que compõem o primeiro: há, em ambos, 
a apresentação da perspectiva necessária para que ambas as 
afirmações feitas sejam verdadeiras; além disso, em ambos 
os membros, o predicado atribuído ao tema cria uma relação 
superlativa de modo bastante peculiar, empregando o termo 
nulla associado a um intensificador (sì no primeiro caso e tanta 
no segundo). Isso cria uma estrutura muito interessante dentro 
do aforismo: em ambas as suas ocorrências, a palavra nulla 
retoma pena (núcleo do tema) em seu sentido genérico; mas o 
seu desenvolvimento, com o emprego dos intensificadores sì e 
tanta, leva à ideia de que jamais houve pena, por um lado, mais 
justa, e, por outro, mais injusta do que aquela especificada no 
primeiro verso por che la croce porse. Isso conduz imediatamente 
à conclusão de que a crucificação foi, por um lado, a pena mais 
justa e, por outro, a mais injusta já sofrida. Percebe-se que 
as relações superlativas que compõem o presente aforismo 
criam uma estrutura muito mais sutil do que criaria uma 
sentença superlativa simples; aqui, desenvolvem-se relações 
de modo indireto que conduzem imediatamente a leitura às 
suas conclusões lógicas. 

Assim, este aforismo desenvolve, em relação ao mesmo 
tema, dois predicados que, na verdade, formam uma antítese 
muito evidente: no primeiro membro, diz-se que nunca 
houve pena mais justa do que a crucificação de Jesus; no 
segundo membro, entretanto, diz-se justamente o contrário. 
E, no entanto, ambos os membros realizam uma afirmação 
verdadeira, o que só é possível pela mudança de perspectiva 
que se opera entre um membro e outro, pois a crucificação de 
Jesus pode ser observada a partir de duas perspectivas diversas: 
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do ponto de vista da natureza humana assumida por ele, a sua 
crucificação foi justa, já que foi o único meio capaz de redimir 
a humanidade do pecado original; mas, considerando-se a sua 
pessoa divina, a sua crucificação foi o que poderia haver de 
mais injusto, já que se tratou de uma pena sofrida por Deus. 
Assim, realiza-se aqui um desenvolvimento de pena (primeiro 
verso) em relação a natura (segundo verso) e a persona (quinto 
verso).

Logo, essa dupla visão que se pode ter sobre a crucificação 
de Jesus se deve à dupla natureza (humana e divina) presente 
na própria pessoa de Jesus, o que está evidenciado no último 
verso, que diz que a pessoa divina de Jesus contém também 
a sua natureza humana. Assim, o presente aforismo é todo 
perpassado por uma dualidade, que se projeta em seus diversos 
elementos, e dentro da qual o seu próprio tema é abordado. O 
último verso é, portanto, o que possibilita todo o aforismo, e 
ele se projeta diretamente sobre o tema, que está no primeiro 
verso; há, por isso, uma relação direta entre o primeiro verso 
e o último e, com o que se percebe no aforismo uma estrutura 
espelhada: os dois versos externos estão relacionados ao 
tema, pois o último esclarece a caracterização do tema, que 
está no primeiro; o segundo e  o quinto versos apresentam 
a perspectiva que deve ser adotada para a realização de uma 
afirmação verdadeira, que se forma no terceiro e no quarto 
versos, os quais atribuem os predicados ao tema, empregando 
elementos semelhantes e formando um paralelismo entre si. 

É de destacar ainda a presença de assonâncias dentro 
dos versos, em croce e porse; natura, assunta e misura, em que 
o si anterior a misura retarda o aparecimento das vogais da 
assonância. Além disso, o quinto verso ganha destaque por 
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ser o único verso branco da sequência, o que é bastante 
interessante, já que é ele que menciona a pessoa divina de 
Jesus; entretanto, não obstante seja verso branco, existe 
consonância entre porse, morse e sofferse, o que ao mesmo tempo 
confere unidade às terzine. Tem-se, portanto, um aforismo que 
realiza duas caracterizações, enunciando-as sem comprovação, 
mas evidenciando que elas são verdadeiras a partir do 
momento em que se adota determinada perspectiva; Beatriz 
está mostrando que, a depender da perspectiva que se adota, 
ambas as afirmações realizadas podem ser verdadeiras. Isso 
permite que essas terzine, que estão na conclusão da exposição 
de Beatriz sobre a encarnação, possam ser traduzidas como:

“A pena que a cruz impôs, se pela natureza assumida se 
julga, nenhuma tão justamente já se sofreu; e assim nenhuma 
foi de tanta injúria, observando a pessoa que padeceu, em que 
estava presente tal natureza.”

X.
La divina bontà, che da sé sperne 
ogne livore, ardendo in sé, sfavilla

sì che dispiega le bellezze etterne.33

Tem-se aqui um aforismo formado por uma única 
afirmação, que articula em si diversos elementos, os quais não 
podem, contudo, ser separados em membros independentes. 
Há uma afirmação principal, La divina bontà sfavilla sì che dispiega 
le bellezze etterne, que é o fio condutor do aforismo; e ela diz que 
a divina bondade resplende tanto que manifesta exteriormente 
as belezas eternas. O tema da terzina é, portanto, la divina bontà, 
isto é, Deus, definido aqui como bondade; e o restante da 
afirmação principal constitui o predicado atribuído ao tema. 

33 Paradiso VII, 64-66.
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Entretanto, o desenvolvimento da terzina faz com que a 
afirmação principal seja interrompida duas vezes; na primeira 
vez, ela é interrompida por che da sé sperne ogne livore. Essa oração 
tem como função apresentar uma característica essencial 
do tema, sendo colocada logo depois da sua enunciação; 
isso, obviamente, cria um efeito de suspensão na afirmação 
principal, fazendo com que esta permaneça em aberto logo 
após a enunciação do tema, o que prolonga a expectativa da 
leitura. A oração intercalada diz que a divina bondade rejeita 
(da sé sperne) qualquer tipo de manifestação de inveja e de rancor 
(livore). Essa é, na verdade, uma ideia de simples entendimento, 
visto que existe claramente uma incompatibilidade entre a 
bondade divina e qualquer manifestação de inveja ou rancor. 

Já a segunda interrupção da afirmação principal está em 
ardendo in sé, que apresenta uma circunstância para o predicado 
que será enunciado logo a seguir; por esse elemento da 
terzina, entende-se que a bondade divina, enquanto arde em 
si mesma, manifesta as belezas eternas. Logo, desenvolve-se 
uma associação – que se inicia em ardendo in sé e se estende até 
o final da terzina – entre a bondade divina e a luz, constituindo 
uma imagem que é construída de modo tão sutil que pode nem 
ser percebida em uma primeira leitura, estando estreitamente 
vinculada ao todo da terzina. E é interessante que essa imagem 
começa a ser formada exatamente a partir do segundo 
hemistíquio do segundo verso, o que permite entrever uma 
separação na terzina justamente na cesura principal do segundo 
verso. 

Há, além da imagem, outro componente que cria 
uma relação entre elementos que, entretanto, não podem 
ser separados dentro do aforismo: a estrutura sì che, a qual 
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nitidamente articula uma relação entre dois fatos (sfavilla 
e dispiega), mostrando que o segundo nasce como efeito 
do primeiro; entretanto, embora tal relação possa ser 
entrevista, esses fatos não podem ser separados em dois 
membros independentes, justamente porque a estrutura 
sì che, intensificando o primeiro fato mediante sì, conduz 
imediatamente ao seu efeito, iniciado em che, fazendo com 
que um fato necessariamente acompanhe o outro como 
efeito direto da sua intensificação. Logo, a estrutura sì che, ao 
articular uma relação entre dois elementos que, contudo, não 
podem ser separados para formar membros independentes, 
faz com que essa relação, tal como a imagem formada, se 
encontre “diluída” dentro do aforismo, contribuindo para a 
sua unidade, uma vez que ele é conduzido por uma afirmação 
única, que se inicia no primeiro verso e é logo interrompida, 
para ser efetivamente retomada somente na passagem entre 
o segundo e o terceiro versos. E para essa unidade contribui 
também o enjambement entre o primeiro e o segundo versos, 
e a colocação da estrutura sì che no início do terceiro verso, 
criando uma ligação necessária entre este verso e o anterior. 

Com isso, os termos fortes da terzina, à exceção do seu 
tema, são as suas formas verbais: sperne (latinismo), ardendo, 
sfavilla e dispiega, que evidenciam a progressão entre os 
diversos elementos que a compõem, os quais não podem ser 
efetivamente separados. Logo, o aforismo está dizendo que 
Deus, que rejeita todo tipo de ódio e inveja, arde em si com 
tal intensidade que manifesta às criaturas as belezas eternas. 
Desse modo, a presente terzina, embora não revele isso 
explicitamente, está falando sobre a manifestação de Deus 
e Sua bondade em relação às criaturas, fazendo-as partícipes 
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das belezas eternas. Além disso, o elemento ardendo in sé, 
efetuando na terzina uma passagem para o plano imagético, 
caracteriza Deus como sua própria fonte de luz e, por isso, 
Ele arde em si mesmo: a bondade divina, como uma parte 
de Deus, é o próprio Deus; e ela não reflete luz alheia, mas 
brilha em sua própria luz, sendo a fonte de luz do universo. 
Além disso, ela, ao brilhar, é tão cintilante que revela todas 
as suas belezas, comunicando-as às criaturas. Essas palavras 
de Beatriz, portanto, realizam uma observação em relação a 
Deus e sua manifestação às criaturas; há aqui a enunciação de 
um fato, sem que se recorra a qualquer comprovação, o que 
permite a seguinte tradução, em forma aforismática:

“A divina bondade, que afasta de si toda inveja, ardendo 
em si, cintila tanto que manifesta as belezas eternas.” 

XI.
Non potea l’uomo ne’ termini suoi

mai sodisfar, per non potere ir giuso 
con umiltate obedïendo poi,

quanto disobediendo intese ir suso;
e questa è la cagion per che l’uom fue

da poter sodisfar per sé dischiuso.34

Tem-se aqui um aforismo muito interessante cuja 
primeira leitura pode conduzir a certos problemas de 
interpretação, exigindo, devido a uma construção muito sutil 
e concisa, análise mais detida. Trata-se de um aforismo de 
esquema bimembre, não obstante exista a forte tendência a 
classificá-lo como “trimembre”, o que já é indício de uma 
organização bastante peculiar. De fato, o primeiro membro, 
compreendido entre o primeiro verso e o quarto, poderia, 

34 Paradiso VII, 97-
102. 
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a princípio, ser separado em dois membros independentes: 
uma declaração em negativo (non potea l’uomo ne’ termini suoi 
mai sodisfar) e a sua causa, que se estende até o quarto verso. 
Entretanto, essa não seria uma separação fiel à unidade que 
perpassa os quatro primeiros versos, e que se deve ao emprego 
do verbo sodisfar, apresentado aqui sem complemento; isso faz 
com que o sentido da declaração seja dilatado, não podendo 
ser completamente compreendido até o quarto verso, que 
apresenta a causa do fato declarado. É de se notar, contudo, 
que o entendimento da primeira declaração não depende de 
nenhum elemento específico dos versos seguintes, mas sim 
da sua enunciação como um todo; ou seja, o complemento 
de sodisfar não é, em nenhum momento, explícito, devendo 
ser inferido pelo desenvolvimento que ocorre em todo o 
primeiro membro. Isso, portanto, cria uma ligação muito 
forte entre os quatro primeiros versos – ligação essa que não 
se verifica na sua relação com os dois últimos –, a qual mostra 
a inconveniência de uma separação desses quatro versos em 
duas partes distintas que, na verdade, não se sustentariam por 
si só. 

Por isso, os quatros primeiros versos formam o membro 
principal do aforismo, uma vez que, além de apresentarem a sua 
declaração principal, enunciam a sua causa, a qual permite que 
toda a declaração seja esclarecida no seu emprego de sodisfar, 
que, graças ao seu esclarecimento no primeiro membro, será 
empregado com o mesmo sentido no último verso. Assim, a 
causa que se apresenta a partir do segundo verso se desenvolve 
de modo a possibilitar o entendimento de que a declaração 
principal diz que o homem nunca poderia reparar (sodisfar), em 
seus próprios limites (ne’ termini suoi), o pecado original, que, 
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compreende-se pela causa apresentada logo a seguir, completa 
o sentido de sodisfar; e a causa desse fato é que o homem não 
poderia, pela obediência, humildemente se rebaixar tanto 
quanto ele, sendo desobediente, quis se elevar. Isso constitui 
uma referência ao pecado original, caracterizado aqui como 
uma intenção (intese) do homem de se elevar à grandeza de 
Deus, desobedecendo à Sua ordem. É interessante aqui o 
emprego do termo genérico uomo, e não uma referência direta 
a Adão, que foi efetivamente quem cometeu o pecado original; 
isso mostra que as presentes terzine não estão voltadas ao caso 
específico de Adão, mas às suas consequências para a própria 
natureza humana, inevitavelmente marcada pelo seu pecado. 

Assim, a causa apresentada no primeiro membro 
estabelece uma relação de desproporcionalidade (cuja 
essência está em quanto), que se projeta na declaração anterior: 
o homem não pode, por si só, satisfazer a culpa do pecado 
original, porque ele nunca poderá ser tão humilde quanto, 
ao desobedecer a Deus, foi ambicioso. Pois o homem, no 
seu pecado de desobediência, teve a intenção de se igualar a 
Deus, infinitamente superior a ele; por isso, a sua ambição foi 
infinita. Mas não há, para o ser humano, uma possibilidade 
de rebaixamento proporcional à sua culpa infinita; por isso, 
dentro dos limites humanos, é impossível a total reparação da 
culpa do pecado original. Existe, portanto, um descompasso 
– que nunca poderá ser nivelado pelas limitações humanas 
– entre a má intenção do homem e qualquer possibilidade 
de reparação, pois a culpa do homem, por ser infinita, está 
em total desproporção com qualquer possibilidade de reparo 
por parte do próprio homem, a qual será sempre finita. Logo, 
a causa apresentada no primeiro membro cria uma relação 
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entre reparação e culpa, que se evidencia pela disposição 
de elementos antitéticos (giuso e suso; obedïendo e disobediendo), 
mostrando a impossibilidade de conciliação entre ambos, a 
qual se projeta na primeira declaração. 

O segundo membro faz o mesmo emprego “incompleto” 
de sodisfar, cujo sentido, embora possa ser sentida uma lacuna, 
já foi preenchido pelo desenvolvimento do primeiro membro. 
Entretanto, há, no segundo membro, uma dupla possibilidade 
de interpretação, a depender do termo ao qual a expressão per 
sé faz referência. Se ela se referir ao seu antecedente, sodisfar, 
o segundo membro será uma retomada da causa apresentada 
anteriormente, afirmando sinteticamente o que está no 
primeiro membro completo; logo, dentro dessa interpretação, 
o segundo membro diria que é por causa da desproporção 
existente entre sua culpa e qualquer possível reparação que o 
homem foi excluído da possibilidade de satisfazer, por si só 
(per sé), a sua culpa; logo, aqui, a expressão faria referência à 
impossibilidade de o homem, sozinho, satisfazer a sua culpa; e 
essa interpretação é sustentada por ne’ termini suoi, no primeiro 
verso. 

Entretanto, a mesma expressão pode se referir ao termo 
posterior, dischiuso, criando uma interpretação ainda mais 
interessante para o segundo membro: é por causa do fato de 
a sua culpa ter sido irremediavelmente maior do que qualquer 
possível reparação que o homem foi excluído por ele mesmo 
(per sé) de qualquer possibilidade de reparar o seu pecado. 
Logo, essa interpretação apresenta o homem como agente da 
sua própria situação, o que faz com que o segundo membro 
realize um acréscimo ao primeiro: o primeiro membro 
declara que o homem não é capaz de satisfazer, por si só, 
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a sua culpa, revelando também a causa disso; já n segundo 
membro conclui, a partir do primeiro membro, que foi a 
própria atitude do homem que criou essa impossibilidade 
de reparação. Tal interpretação pode ser sustentada por dois 
elementos das terzine. O primeiro é a própria construção do 
último verso, que apresenta uma cesura entre sodisfar e per sé, o 
qual, unido a dischiuso, forma o segundo hemistíquio do verso; 
isso pode apontar para o fato de per sé estar se referindo, então, 
a dischiuso. O segundo elemento está no quinto verso, que, 
dizendo l’uom fue, pode apontar para fato de o homem ter sido 
o próprio agente de sua situação, o que vem expresso depois 
em per sé. Além disso, o quinto verso apresenta outra questão 
interessante: a sua terminação branca, ao não preencher a 
expectativa de rima que a sequência cria, gera uma suspensão 
cuja resolução só se encontra na rima dischiuso, assim como a 
colocação de fue só encontra sentido completo em dischiuso, 
e, em análise mais ampla, em todo o segundo hemistíquio do 
último verso, per sé dischiuso. Isso mostra a estreita relação que 
pode haver entre l’uom fue e per sé dischiuso. 

Esta terzina ainda faz parte da exposição realizada por 
Beatriz no canto VII do Paradiso, apresentando uma ideia 
que é demonstrada dentro do plano do próprio aforismo, e 
que serve de base para a explicação realizada em seu discurso 
como um todo; e, tomada em sua forma aforismática, ela 
pode ser assim traduzida:

“Não podia o homem, em seus limites, jamais reparar, 
por não poder rebaixar-se com humildade, obedecendo então, 
quanto, desobedecendo, pretendeu elevar-se; e é por isso que 
o homem foi da possibilidade de reparar por si excluído.”
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XII.
ché più largo fu Dio a dar sé stesso
per far l’uom sufficiente a rilevarsi,
che s’elli avesse sol da sé dimesso;

e tutti li altri modi erano scarsi 
a la giustizia, se ’l Figliuol di Dio

non fosse umilïato ad incarnarsi.35

Estas terzine constituem um aforismo de esquema 
bimembre, cada terzina correspondendo a um membro, o que 
evidencia simetria na sua construção. No primeiro membro, 
desenvolve-se uma relação de comparação entre dois atos, 
dos quais o principal constitui um fato (cuja base está em dar 
sé stesso) e o segundo constitui uma possibilidade que não se 
verificou realmente (avesse sol da sé dimesso); e essa comparação 
tem como referente o termo largo. Assim, o primeiro membro 
diz que Deus foi mais generoso (più largo) ao se oferecer para 
tornar a natureza humana suficiente para reparar a sua culpa, 
do que se ele tivesse, em sua onipotência, simplesmente 
perdoado o homem. Ou seja, Deus, ao redimir o pecado 
original pela Encarnação, foi mais misericordioso do que Ele 
teria sido caso tivesse simplesmente perdoado o homem pela 
sua culpa tão grave. Isso porque, pela Encarnação, Deus deu à 
humanidade a possibilidade de salvação, não obstante a culpa 
do pecado original. 

Percebe-se, com isso, que o primeiro membro se constrói 
de maneira muito singular: tem-se um tema explícito, Dio, que 
será desenvolvido em relação ao termo largo; este, contudo, é 
atribuído mediante uma relação de comparação desenvolvida 
entre dois elementos, dos quais um, que é o principal, constitui 
um ato efetivamente executado por Deus (dar sé stesso) e o 

35 Paradiso VII, 115-
120.
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outro constitui um possível ato, que, contudo, não foi 
realmente executado. Deus, portanto, está sendo qualificado 
como misericordioso mediante a comparação entre, por um 
lado, a sua verdadeira atitude (Encarnação) e, por outro, 
uma possível atitude (simples perdão); entretanto, Deus, por 
ambas as atitudes, poderia ser considerado misericordioso, o 
que significa que aqui a questão vai além da atribuição de uma 
qualidade a Deus. Trata-se, na verdade, de declarar mediante 
qual atitude a misericórdia de Deus se apresenta em maior 
grau, e, com isso, conclui-se que, dos elementos postos em 
comparação no primeiro membro, dar sé stesso – ou seja, a 
Encarnação – é aquele que mais manifesta a misericórdia de 
Deus, por ter restituído ao homem a sua dignidade.

Já no segundo membro, realiza-se um acréscimo 
conclusivo em relação ao primeiro: nenhum outro modo de 
perdoar o pecado original seria conforme à justiça, se Jesus (’l 
Figliuol di Dio) não tivesse se humilhado, encarnando-se. Ou 
seja, o segundo membro leva a duas conclusões: a primeira é 
que o próprio ato da Encarnação foi uma humilhação, por ter 
feito Deus assumir a condição humana, marcada pelo pecado 
original; a segunda é que, aqui, a Encarnação, enquanto forma 
de perdoar o pecado original, é apresentada como a atitude 
mais conforme à justiça divina, que foi ofendida pela culpa 
humana. Isso porque a Encarnação permitiu que a natureza 
humana, rebaixando-se, “pagasse o seu débito”, para se tornar 
digna de salvação. Logo, no primeiro membro apresenta-
se a Encarnação como maior manifestação da misericórdia 
divina, em comparação com o simples perdão; já no segundo 
apresenta-se a Encarnação em relação superlativa, como ato de 
perdão mais conforme à justiça. Isso porque o fato de Deus ter 
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assumido a condição humana – e, depois, ter sido crucificado 
– constituiu a humilhação necessária36 à possibilidade de 
salvação – ou seja, posterior elevação (rilevarsi) – do homem, 
o que, de resto, é ideia coerente com o pensamento cristão e 
com o próprio plano da Commedia37. 

Logo, é só a ligação entre ambas as terzine que permite 
compreender de fato o verdadeiro tema do aforismo: aqui, não 
se está falando diretamente de Deus nem da Encarnação por 
si só. Trata-se da Encarnação enquanto ato de Deus diante do 
pecado original, enquanto ato conscientemente escolhido por 
Ele, de acordo não só com a Sua misericórdia, mas também 
com a Sua justiça, para restituir ao homem a possibilidade 
de salvação. Desse modo, o mesmo ato é desenvolvido, 
no primeiro membro, em comparação (più largo) com outra 
possibilidade de ação e, no segundo membro, é apresentado 
como negação hipotética (non fosse umilïato), sendo desenvolvido 
em uma relação superlativa (tutti li altri modi). Como em 
geral ocorre nas formas breves formadas por duas terzine, o 
quinto verso, sendo o único verso branco da sequência, tem 
efeito de criar uma espécie de suspensão, por não preencher 
a expectativa que se tem da rima. Obviamente, nos versos 
seguintes a essas terzine, esse verso branco encontrará os seus 
correspondentes em rima; mas aqui, na estrutura fechada do 
aforismo, esse verso, que, na verdade, introduz um novo eco 
rimático no poema, permanece sem correspondência, o que 
cria o efeito de suspensão; e este se estende até a enunciação 
de incarnarsi, que preenche a expectativa de rima com scarsi. 
Logo, a palavra incarnarsi tem papel fundamental como 
resolução dessas terzine, o que está intimamente ligado ao fato 
de a Encarnação ser uma das ideias centrais do aforismo. 

36 Cf. aforismo ante-
rior.
37 Cf. “At this point, the 
reader should pause to 
consider that descent 
before ascent, a master 
pattern of  Christian 
thought, is the basic 
conceptual necessity 
of  the whole journey 
through Hell, up to 
the girding-on of  the 
rush of  humility when 
the wayfaring Dante 
reaches the shore of  
Mount Purgatory.”, 
SINGLETON (1991), 
op. cit., ad locum (p. 
144).
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Os elementos dessa forma breve estão em estreita 
relação com o fato de ela estar dentro de uma exposição de 
doutrina, realizada por Beatriz: diz-se que a Encarnação não 
só está em conformidade com a misericórdia de Deus, mas foi 
também o modo de perdão do pecado original mais conforme 
à justiça divina. Entretanto, não se comprova diretamente no 
aforismo tal ideia; Beatriz não diz o porquê de suas palavras, 
que parecem ser antes um fundamento, uma explicação para 
a própria Encarnação, como a melhor forma de restituir ao 
homem a sua dignidade.  E essa parece ser, na verdade, uma 
característica recorrente nos aforismos do Paradiso, que muitas 
vezes não apresentam explicitamente o seu fundamento, 
o qual também não pode ser diretamente associado a 
uma experiência descrita no poema, ao contrário do que é 
característico nos aforismos do Inferno e do Purgatorio. Não 
obstante, os aforismos do terceiro cântico fornecem à leitura 
os meios pelos quais se pode implicitamente compreender 
o motivo de sua enunciação: eles não se apresentam como 
verdades nas quais se deve necessariamente acreditar sem 
nenhum esclarecimento, mas criam por si, e também dentro 
do próprio contexto que envolve o Paradiso, um mundo 
coerente que implicitamente mostra o seu princípio de 
organização e o seu fundamento. Em última análise, nada 
permanece sem explicação, como verdade que tem que ser 
forçosamente aceita, pois os aforismos criam, em segundo 
plano, uma linha de raciocínio que conduz à sua própria 
verdade. Aqui se faz patente a maior exigência do Paradiso 
em relação à sua leitura, que tem que ser mais rigorosa; e 
essas terzine, sendo consideradas enquanto uma forma breve, 
podem ser traduzidas como:



1 7 2

“Mais generoso foi Deus ao se oferecer para tornar o 
homem capaz de se reerguer, do que se ele o tivesse perdoado 
só por si; e todos os outros modos faltariam à justiça, se o 
Filho de Deus não fosse humilhado ao se encarnar.” 

XIII.
ma vostra vita sanza mezzo spira 

la somma beninanza, e la innamora 
di sé sì che poi sempre la disira.38

Tem-se aqui um aforismo de esquema bimembre, e a 
separação entre os membros ocorre no segundo verso. Ambos 
são regidos pelo mesmo elemento, somma beninanza – tema 
do aforismo –, embora se opere uma ligeira mudança dentro 
do segundo membro. O primeiro membro diz que a suma 
bondade inspira a vida humana sem intermediários; ou seja, 
Deus, que é a suma bondade, cria diretamente (sanza mezzo) 
a alma humana, identificada aqui pelo termo vita. O tema da 
terzina, portanto, é Deus, uma vez que ambos os seus membros 
se referem a somma beninanza, expressão que faz a referência a 
Deus pela ideia de “bondade”, o que é bastante recorrente no 
Paradiso. Desse modo, o primeiro membro significa que Deus 
cria diretamente a alma de cada homem; e há uma inversão 
que faz com que a primeira expressão enunciada seja vostra 
vita, na qual se projeta a ideia da dignidade da alma humana, 
criada diretamente por Deus. 

Já o segundo membro, referindo-se, a princípio, a somma 
beninanza, diz que Deus, no seu ato de criação, enamora tanto 
de si a alma humana que esta passa sempre a desejá-Lo. Logo, 
tal como ocorre no primeiro membro, enuncia-se aqui um fato; 
entretanto, este fato gera em si mesmo uma consequência, 

38 Paradiso VII, 142-
144.
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o que, contudo, não leva à formação de um novo membro, 
permanecendo ambos os elementos – fato e consequência 
– unidos; mais uma vez, isso só é possível por causa da 
articulação criada por sì che, a qual, por intensificar innamora, 
cria imediatamente uma consequência (disira), iniciada por che. 
Desse modo, a intensificação faz com que innamora resulte 
em sempre la disira, que é a sua consequência; e a estrutura 
de articulação tem, portanto, efeito de conferir unidade ao 
segundo membro, o que cria o equilíbrio percebido entre os 
membros da terzina, a qual, em sua totalidade, diz que Deus 
cria diretamente a alma humana e, ao fazer isso, a enamora 
tanto de si que, então, ela passa a sempre desejá-lo: “E però 
che naturalissimo è in Dio volere essere [...], l’anima umana 
essere vuole naturalmente con tutto desiderio; e però che ’l suo 
essere dipende da Dio e per quello si conserva, naturalmente 
disia e vuole a Dio essere unita per lo suo essere fortificare”39. 
Toda a vida humana é, portanto, um intenso desejo de união 
com Deus, o que pode, após a morte, ser plenamente satisfeito 
ou se converter em um sofrimento eterno. A terzina descreve 
um processo cujos estágios fundamentais estão expressos em 
spira, innamora e disira; logo, aqui, os termos fortes coincidem 
com as formas verbais, que são sempre colocadas no final de 
cada verso. 

O segundo membro apresenta uma estrutura muito 
interessante: o termo la, em suas duas ocorrências (uma em 
cada verso), não tem o mesmo referente; do mesmo modo, 
o sujeito de innamora e disira não é o mesmo. Entretanto, 
estabelece-se relação entre apenas duas expressões: somma 
beninanza, que é a principal delas, e vostra vita; por isso, essas 
são as únicas possibilidades de sujeito para os termos fortes 

39 Dante, Convivio III, 
ii 7.
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da terzina, bem como as únicas possíveis referências de la 
no segundo membro. Logo, se innamora e disira não têm o 
mesmo sujeito, é porque forçosamente cada forma verbal 
tem como sujeito uma das duas únicas expressões da terzina: 
innamora se refere a somma beninanza, e disira se refere a vostra 
vita. Isso significa que ocorre no segundo membro, entre a 
enunciação de innamora e a enunciação de disira – ou seja, 
no último verso – uma mudança de sujeito, a qual, contudo, 
se opera de maneira muito sutil: o novo sujeito se mantém 
oculto e, da mesma forma, não está explícito que la tem um 
novo referente, diferente daquele do final do segundo verso. 
Na verdade, as expressões somma beninanza e vostra vita trocam 
de função no último verso, sendo que o que era sujeito passa 
a ser objeto, e vice-versa. 

O mais interessante dessa mudança ocorrida no 
segundo verso é que ela se opera de maneira tão sutil que 
o tema do aforismo continua a ser o mesmo e não se cria, 
com ela, uma nova parte autônoma dentro da terzina, que 
constitui, como dito anteriormente, um aforismo de esquema 
bimembre. Isso se deve, primeiramente, à estrutura sì che, 
a qual confere unidade a todo o segundo membro, não 
permitindo qualquer fragmentação e criando uma passagem 
direta entre o fato (innamora) e a sua consequência (disira). 
Logo, essa mudança de sujeito coincide com a passagem 
entre o fato e a sua consequência, sendo que o emprego de 
cada expressão como sujeito corresponde a cada um desses 
elementos em articulação: quando somma beninanza é o sujeito, 
tem-se o fato principal; quando vostra vita é o sujeito, tem-
se a consequência decorrente desse fato; e ambos juntos 
criam um fato geral, que forma o segundo membro, o qual 
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é acrescentado ao primeiro. Entretanto, não obstante essa 
mudança de sujeito, o tema do aforismo se mantém sempre 
o mesmo; isso, bem como a unidade do segundo membro, se 
deve à forma como o terceiro verso se constitui, pois a troca 
das funções das expressões principais do aforismo não está 
explícita: nada, a princípio, indica que vostra vita é o sujeito 
de disira e que la, que antes se referia a vostra vita, agora se 
refere a somma beninanza. Isso cria uma dependência entre os 
dois elementos do segundo membro. Logo, o terceiro verso 
não explicita efetivamente as relações que o constituem, que 
são, na verdade, imediatamente percebidas pela leitura, por 
causa do próprio desenvolvimento do aforismo, que permite 
a compreensão de que a estrutura de articulação sí che tem o 
efeito de criar uma mudança no verso (reforçada também por 
poi), mas que é puramente interna, mantendo o fio condutor 
do aforismo – o desenvolvimento de somma beninanza – e 
conferindo unidade ao segundo membro. 

Desse modo, a terzina desenvolve os termos fortes spira, 
innamora e disira, em suas relações com vita e o tema beninanza; 
e esse desenvolvimento evidencia a atitude de Deus (somma 
beninanza) em relação ao homem (vostra vita), cuja última 
consequência é o amor natural, ou seja, o desejo inato do 
homem em relação a Deus, criado pelo próprio Deus. Percebe-
se que o desenvolvimento do aforismo faz com que o seu tema 
seja sempre o mesmo, apesar da mudança no terceiro verso; 
logo, toda a terzina é regida por somma beninanza, o que mostra 
que o tema não necessariamente tem que coincidir com o 
sujeito, pois até o que constitui predicado atribuído a vostra 
vita se apresenta como consequência direta do ato de Deus 
expresso em innamora, formando um fato que se acrescenta 



1 7 6

àquele enunciado no primeiro membro. E, como visto 
anteriormente, che poi sempre la disira só forma uma consequência 
direta por causa da estrutura sì che e da sua construção, na qual 
os termos em função principal estão elípticos; e o fato de essa 
consequência se apresentar diretamente, sem formar um novo 
membro, reforça a ideia de sanza mezzo, no primeiro verso: 
essa consequência se apresenta de maneira direta porque 
ela, de fato, é direta; ela se segue imediatamente ao ato de 
criação da alma humana, constituindo o amor natural, inato 
no homem. É uma consequência inevitável, que faz parte da 
criação da alma humana como ato de Deus; por isso, somma 
beninanza é o fio condutor de toda a terzina. 

Com isso, percebe-se que todo o aforismo caminha 
em direção a essa consequência expressa no último verso: o 
mais importante aqui é que o homem inevitavelmente tem 
um desejo natural por Deus, como consequência da sua 
própria criação. E, além do fato de ocorrer uma mudança 
fundamental no terceiro verso, há ainda outros elementos que 
lhe conferem destaque: os dois primeiros versos apresentam 
várias assonâncias e consonâncias entre si, nos termos vostra, 
vita, sanza, spira, somma, beninanza, innamora, existindo ainda 
a rima interna sanza: beninanza. Analisada a terzina em sua 
totalidade, pode-se observar também o emprego de vostra, 
primeira palavra do aforismo, que não deixa de ser uma ligeira 
marca de diálogo. Beatriz, alma que habita no Paraíso, está 
falando a Dante, homem vivo que, por isso, não conhece 
ainda o seu destino final. Assim, por meio de Dante, ela, ao 
dizer vostra vita, está se referindo à vida de qualquer homem, 
o que garante o tom generalizado de suas palavras; e o 
próprio emprego desse possessivo garante a autoridade da 
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personagem, distanciando-a, enquanto alma beata, do restante 
da humanidade. Entretanto, Beatriz poderia se incluir na sua 
fala, o que não seria estranho, uma vez que ela também é 
uma alma humana; é de se admirar que, em se tratando de 
uma sentença geral, ela empregue um elemento que tenha 
como efeito o distanciamento em relação àqueles a quem 
ela se dirige. A função disso é marcar mais nitidamente a sua 
autoridade; entretanto, este não parece ser o único motivo 
para o emprego do termo.

Beatriz é uma alma beata e, como tal, vive junto a 
Deus. Por meio de Dante, ela está falando a todos que, 
diferentemente das almas do Paraíso, não satisfizeram o seu 
desejo inato de união com Deus. Além disso, o termo vostra 
torna mais incisivo o valor didático da sentença, ao transferir 
certa responsabilidade àqueles a quem a fala se dirige: Beatriz 
e todas as almas do Paradiso têm consciência do amor natural 
a Deus; é preciso, contudo, que os homens o conheçam por 
meio de Dante, o que está em total consonância com o caráter 
didático de muitas passagens do poema, principalmente do 
Paradiso. Por isso, considerados os elementos fundamentais 
de sua forma aforismática, esses versos podem ser assim 
traduzidos:

“Vossa vida diretamente inspira a suprema bondade, e a 
enamora tanto de si que, então, aquela passa a sempre desejá-
la.”

XIV.
La circular natura, ch’è suggello 

a la cera mortal, fa ben sua arte,

ma non distingue l’un da l’altro ostello.40

40 Paradiso VIII, 127-
129. 
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Esta terzina constitui uma forma breve de esquema 
bimembre, e já no seu início é apresentado o tema (La 
circular natura), ao qual serão atribuídos dois predicados, um 
em cada membro. No primeiro, o predicado é fa ben sua arte, 
cuja enunciação, contudo, é retardada pela apresentação de 
uma característica essencial do tema, em ch’è suggello a la cera 
mortal. Desse modo, há uma suspensão do desenvolvimento 
do tema logo depois de sua enunciação, o que cria uma 
dilatação do primeiro membro, fazendo com que ele – não 
obstante seja constituído por uma afirmação muito simples 
(La circular natura fa ben sua arte) – ocupe os dois primeiros 
versos em sua totalidade. Além disso, a oração intercalada 
introduz uma imagem que, devido ao modo como está situada 
na terzina, é indispensável ao seu desenvolvimento, tornando 
mais clara a percepção de que o tema se refere ao movimento 
dos corpos celestes, que, segundo a cosmologia ptolomaica, 
estão em movimento constante e circular ao redor da Terra, 
permanecendo esta imóvel.

A imagem introduzida pela oração intercalada cria dois 
planos dentro do primeiro membro. O primeiro é o plano 
efetivo, isto é, aquele que se refere ao tema; o segundo é o 
plano referente à imagem. Embora a princípio não exista, 
fora da forma breve, nenhuma ligação real entre esses dois 
planos, a terzina os relaciona de modo a possibilitar o seu 
próprio desenvolvimento. Assim, ch’è suggello a la cera mortal 
traz dois elementos (suggello e cera), cuja articulação ilumina 
o tema, tornando mais claro o plano efetivo da forma breve. 
Pela estrutura ch’è, percebe-se que um dos elementos da 
imagem (suggello) corresponde a natura, núcleo do tema; por 
outro lado, percebe-se que não há nenhum termo do plano 
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efetivo da forma breve que corresponda diretamente a cera, o 
que aponta para uma correspondência implícita, possibilitada 
pela caracterização de cera pelo termo mortal. Mediante este 
adjetivo, pode-se deduzir com mais clareza que a relação 
estabelecida entre suggello e cera está em correspondência com 
a relação estabelecida entre o movimento dos corpos celestes 
e a vida humana: os copos celestes são o selo que imprime 
a sua marca na “cera mortal” que é o homem. Percebe-se, 
com isso, que a característica essencial do tema, expressa pela 
oração intercalada, é fundamental para o desenvolvimento 
posterior da forma breve; e o fato de essa oração intercalada 
introduzir uma imagem, cujo sentido não é totalmente 
explícito, intensifica o efeito de suspensão da linha principal 
do primeiro membro. Assim, depois de compreendido o 
tema em sua característica essencial, o sentido da afirmação 
principal do primeiro membro (La circular natura fa ben sua 
arte) se torna mais simples: os céus realizam bem a sua arte de 
exercer sua influência sobre a vida humana. 

Já o segundo membro, constituído pelo último verso, 
afirma um novo fato relacionado ao tema, modificando 
imediatamente o primeiro fato e recorrendo à introdução de 
uma nova imagem (firmada em ostello), cujo referente, não 
estando explícito, pode ser inferido pelo que foi enunciado 
anteriormente. Assim, o último verso diz que os céus não 
distinguem o indivíduo (ostello) no qual a sua virtude habitará, 
ou seja, os céus não diferenciam as pessoas sobre as quais 
exercerão as suas influências. Logo, percebe-se que, enquanto 
foi introduzida, no primeiro membro, uma imagem em que 
cera mortal corresponde implicitamente ao homem de modo 
geral, no segundo membro emprega-se ostello também como 
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referência implícita ao homem, mas desta vez no sentido 
de indivíduo. Assim, essa forma breve aborda a questão da 
astrologia na Commedia, segundo a qual a influência das estrelas 
cria certas inclinações nos homens, de acordo com a virtude 
própria relacionada à estrela. Aqui, Carlos Martel diz que o céu 
cumpre bem a sua arte de imprimir a sua influência sobre a 
vida humana, fazendo isso sem distinguir a linhagem da pessoa 
sobre a qual ele imprimirá a sua virtude. O personagem está 
apresentando os corpos celestes como um dos fatores – não 
o único – responsáveis pelo caráter individual dos homens, 
manifestando a ideia de que as qualidades estão relacionadas 
antes ao indivíduo do que à sua estirpe. 

A terzina é formada pela sequência de endecasillabi a maiore. 
É interessante que o enjambement entre o primeiro e o segundo 
versos confere unidade ao primeiro membro, a qual se deve, 
portanto, à colocação da oração intercalada; por outro lado, há 
uma nítida cisão entre o segundo e o terceiro versos, marcando 
claramente a separação entre os dois membros da terzina. A 
metrificação jâmbica do último verso também cria, de certo 
modo, uma unidade nele, diminuindo o efeito das cesuras 
criadas por suas principais sílabas tônicas; isso se projeta no 
valor do último verso enquanto constituição de um membro da 
terzina, que, enquanto forma breve, pode ser traduzida como:

“A natureza circular, que é o selo da cera mortal, cumpre 
bem sua arte, mas não distingue uma morada de outra.”

XV.
Natura generata il suo cammino 

simil farebbe sempre a’ generanti, 
se non vincesse il proveder divino.41

41 Paradiso VIII, 133-
135.
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Tem-se aqui uma forma breve constituída por duas 
partes principais, das quais a primeira corresponde aos dois 
primeiros versos e a segunda corresponde ao último. Por 
não serem independentes entre si, estas partes não podem 
ser consideradas dois membros distintos; e a relação mútua 
estabelecida entre elas se deve aos termos farebbe – que remete 
inevitavelmente à segunda parte –, e vincesse – que remete 
imediatamente à primeira.  Em sua totalidade, a terzina diz 
que a disposição natural dos filhos (natura generata) seria 
sempre igual à dos pais (il suo cammino / simil farebbe sempre 
a’ generanti), se a providência divina (proveder divino) não 
interviesse de modo a contrariar essa possibilidade. Isso 
significa que, graças à intervenção divina, existe uma variação 
nas vocações humanas, que, por isso, não são determinadas 
pela hereditariedade. Desse modo, percebe-se que os dois 
primeiros versos enunciam como possível regra geral (sempre) 
um fato que, só por estar no condicional (farebbe), eles já 
revelam ser falso; e esse fato só seria verdadeiro no caso de 
ser real a condição (non vincesse) expressa pelo último verso.

Esta forma breve, assim como a anterior, pertence ao 
discurso de Carlos Martel sobre a diversidade das índoles 
humanas, e aqui o personagem está negando a existência de 
um determinismo na constituição das diferentes inclinações 
naturais que configuram o caráter de cada indivíduo. Desse 
modo, a intervenção de Deus, não permitindo que o caráter 
dos filhos seja determinado pelo caráter dos pais, evita a 
descendência uniforme de virtudes, distribuindo, mediante 
a ação dos corpos celestes, diferentes inclinações entre os 
homens, que, no exercício de seu livre-arbítrio, devem fazer 
as suas escolhas de acordo com essas inclinações recebidas 
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pela providência. Percebe-se, com isso, que o último verso 
é o fundamento da terzina, pois sustenta o desenvolvimento 
hipotético da primeira parte, sobretudo mediante a estrutura 
non vincesse. Esta estrutura revela por trás de si um fato contrário 
à condição necessária para a validação dos dois primeiros 
versos: a providência divina intervém sim na distribuição das 
inclinações humanas, e é por isso que os filhos não são sempre 
iguais aos pais. Assim, a união entre non e vincesse funciona 
como uma espécie de dupla negação, pois, ao contrário de 
negar a intervenção divina, essa estrutura a afirma como 
obstáculo para a verificação do que está enunciado nos dois 
primeiros versos.

Logo, podem ser identificadas nas formas verbais desta 
terzina (farebbe e non vincesse) as suas forças motoras: farebbe 
mostra que a primeira parte se desenvolve como uma hipótese 
que, por ser invalidada por non vincesse na segunda parte, não 
pode corresponder à verdade. E essa relação estabelecida 
entre farebbe e vincesse é essencial na terzina, permitindo que a 
sua leitura conduza imediatamente à constatação de um fato 
em negativo: o caráter dos filhos não segue necessariamente o 
caráter dos pais. Entretanto, essa é uma conclusão lógica que, 
embora conduzida pela terzina, não se situa mais no seu plano, 
que é totalmente hipotético: essa conclusão, portanto, não está 
relacionada ao caráter essencial da terzina em sua enunciação, 
mas sim a uma extensão de seu desenvolvimento, pois o seu 
caráter essencial se deve precisamente ao plano hipotético, 
que, criando uma relação muito estreita entre as suas partes, 
não permite que elas cheguem a ser autônomas. Desse modo, 
estes versos, enquanto forma aforismática, podem ser assim 
traduzidos:
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“A natureza gerada teria o seu caminho sempre 
semelhante ao dos geradores, se não vencesse a providência 
divina.” 

XVI.
Sempre natura, se fortuna trova 
discorde a sé, com’ ogne altra semente 
fuor di sua regïon, fa mala prova.42

Esta forma breve apresenta uma afirmação única, sendo 
constituída pela articulação de diversas partes que não são 
autônomas entre si; e a presença de enjambement entre os três 
versos reforça a sua unidade. A abertura da terzina já traz 
dois elementos importantes para a o seu desenvolvimento: o 
primeiro é sempre, termo que evidencia que os versos enunciam 
uma verdade geral; o segundo é natura, tema da terzina, ao qual 
todas as outras partes farão referência. O principal predicado 
atribuído ao tema é fa mala prova, o qual, contudo, está na 
conclusão da terzina, o que mostra que esta se desenvolve por 
uma suspensão da sua linha principal (sempre natura fa mala 
prova), que se estende desde o seu segundo termo até a sua 
conclusão. 

A primeira interrupção da linha principal da terzina 
é se fortuna trova / discorde a sé, e alguns elementos seus 
devem ser observados mais detidamente. Primeiramente, 
nota-se que estão separados os termos fortuna e discorde, o 
que, consequentemente, retarda a especificação de fortuna 
por meio de discorde a sé; além disso, a sua enunciação, 
ocorrendo imediatamente depois da apresentação do tema, 
contraria momentaneamente a expectativa de resolução 
do tema, fazendo com que a linha principal permaneça em 

42 Paradiso VIII, 139-
141.
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aberto. Isso, aliado à inversão que se opera no interior da 
oração intercalada, concorre para o efeito de dilatação do 
desenvolvimento da forma breve. Além disso, a posição da 
oração intercalada tem também um efeito interessante sobre 
a estrutura do primeiro verso, pois realiza uma justaposição 
entre sempre natura e se fortuna, criando, por assonâncias e 
consonâncias, um paralelismo entre as expressões. Isso 
destaca os termos natura e fortuna, que são, de fato, os termos 
principais da terzina; e natura recebe destaque ainda maior, por 
apresentar a principal tônica do verso (além da décima sílaba), 
caracterizando-o como um endecasillabo a minore; e a posição de 
sempre como primeiro termo, fazendo com que a sua primeira 
sílaba seja tônica, ainda acentua o caráter que esta terzina tem 
de enunciação de uma verdade geral. Já a segunda suspensão 
da afirmação principal está em com’ ogne altra semente / fuor di sua 
regïon, que introduz, mediante comparação, uma imagem que 
torna a afirmação principal mais clara. 

Desse modo, a terzina, em sua totalidade, está enunciando 
uma regra geral, dizendo que sempre a natureza (natura), se 
encontra condições contrárias a ela (fortuna discorde a sé), tem 
maus resultados (fa mala prova), assim como ocorre a qualquer 
outra semente que esteja fora da região adequada. Esses versos 
compõem ainda o mesmo discurso do qual fazem parte as duas 
terzine anteriores, no qual Carlos Martel fala da diversidade das 
inclinações naturais do homem. O termo natura está sendo 
empregado no sentido específico de natura generata da terzina 
anteriormente analisada; portanto, o tema da presente forma 
breve é, ainda, a disposição natural de cada indivíduo. Por isso, 
em sentido mais especificamente determinado pelo discurso 
que lhe serve de contexto, esta terzina está dizendo que sempre 
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que se tenta contrariar a própria inclinação natural, esta, 
como uma semente que encontra condições adversas fora 
de sua região, tem maus frutos. Logo, o homem deve aceitar 
a sua inclinação natural, fazendo escolhas que respeitem as 
determinações da providência divina, que concede a cada 
indivíduo uma inclinação diferente. Isso mostra, por extensão, 
que a origem da perturbação da ordem natural do mundo está 
no livre-arbítrio do homem, e este, para preservar a ordem 
disposta pela providência divina, deve, no exercício de sua 
livre vontade, respeitar essa ordem natural. 

A leitura da terzina revela ainda que a oração intercalada 
se fortuna trova / discorde a sé, embora interrompa a afirmação 
principal, é necessária, pois é a condição que torna verdadeiro 
o predicado principal (fa mala prova). Já a comparação com’ 
ogne altra semente / fuor di sua regïon, introduzindo uma imagem 
própria da natureza, enfatiza a ordem natural daquilo que 
está sendo enunciado. Assim, a segunda suspensão da linha 
principal da terzina é reforçativa, evidenciando o caráter natural 
do fenômeno que está sendo enunciado e a necessidade 
de adequação aos princípios naturais, o que, de resto, está 
presente em outros passos da obra de Dante: 

Le piante, che sono prima animate, hanno amore a certo 
luogo più manifestamente, secondo che la complessione 
richiede; e però vedemo certe piante lungo l’acque quasi 
cansarsi, e certe sopra li gioghi delle montagne, e certe nelle 
piagge e da piè de’ monti: le quali se si trasmutano, o muoiono 
del tutto o vivono quasi triste, sì come cose disgiunte dal loro 
amico.43

Assim, há nessa terzina um fio condutor, sempre natura fa 
mala prova, interrompido por dois elementos, um necessário 

43 Convivio III, iii 4.
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para a atribuição do predicado, outro ilustrativo, que torna a 
afirmação principal mais clara. Essas duas interrupções não 
só criam um efeito de prolongar a forma breve, retardando 
a resolução do tema, mas também tornam a terzina mais 
completa em sua enunciação de uma regra geral, a qual pode 
ser assim traduzida:

“Sempre a natureza, se encontra fortuna contrária a si, 
como toda semente fora de sua região, tem maus resultados.”

XVII.
E se ’l mondo là giù ponesse mente
al fondamento che natura pone, 
seguendo lui, avria buona la gente.44

Esta terzina é constituída por uma afirmação única, 
não podendo ser fragmentada em membros autônomos. 
Entretanto, é perceptível nela a articulação entre duas partes 
distintas que se atraem mutuamente; e isso se deve mais uma 
vez ao fato de esses versos se desenvolverem totalmente 
dentro de um plano hipotético. A primeira parte em articulação 
é constituída pelos dois primeiros versos, que lançam uma 
situação hipotética como condição necessária (fundamentada 
em se ponesse) para o que está expresso enquanto possibilidade 
(avria) na segunda parte (último verso), de acordo com a 
circunstância expressa em seguendo lui. Com isso, percebe-se 
que os termos fortes dessa terzina são as suas formas verbais, 
que exprimem essencialmente as relações estabelecidas entre 
as suas partes.

Entretanto, para sua total compreensão, é necessário 
esclarecer alguns elementos cujo sentido, a uma primeira 
leitura, pode não ser muito evidente. O primeiro elemento 

44 Paradiso VIII, 142-
144.
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é mondo là giù: a expressão, enquanto circunstância de lugar, 
não realiza nenhum acréscimo ao significado de mondo, 
termo que se refere à Terra. Ou seja, a retirada de là giù não 
comprometeria o entendimento da terzina, pois a expressão 
caracteriza mondo de modo a lhe conferir a significação que 
o próprio termo possui sozinho. Na verdade, là giù cumpre 
aqui uma função mais importante do que a de possibilitar 
a identificação de mondo com a Terra: não deixando de ser 
uma marca indireta de interlocução, a expressão cria um 
distanciamento entre aquele que fala, Carlos Martel, e aqueles 
a quem ele se refere, sugeridos pelos termos mondo (là giù) 
e gente. Ou seja, Carlos Martel está se excluindo de sua fala 
não só porque ele é uma alma que já foi salva, mas também 
porque ele não está falando do homem em geral, mas está 
se referindo somente àqueles que ainda estão vivos, o que 
se torna mais claro pela expressão mondo là giù. A segunda 
expressão que deve ser esclarecida é fondamento che natura pone, 
mas, considerando-se esta terzina dentro discurso do qual ela 
faz parte – ainda o mesmo discurso sobre a diversidade das 
índoles humanas –, o sentido dessa expressão não parece mais 
tão oculto: trata-se, assim como em natura e em natura generata 
nas duas terzine anteriores, da disposição que cada indivíduo 
tem desde o seu nascimento.

 Assim, a terzina diz que, se o mundo prestasse atenção 
na inclinação natural dada a cada indivíduo, seguindo essa 
inclinação, ele teria pessoas boas. Desse modo, Carlos Martel 
está dizendo que aceitar a própria inclinação natural é aceitar 
a ordem estabelecida pela providência divina, cujas leis são 
sempre voltadas para o bem; logo, se os homens seguissem 
a sua disposição natural, eles estariam agindo de acordo 
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com a providência divina e, por isso, o mundo estaria em 
ordem. Com isso, podem ser percebidos com mais clareza 
alguns elementos que são articulados dentro desses versos. 
Primeiramente, percebe-se que a terzina é formada, como dito 
anteriormente, pela articulação de duas partes que exercem 
influência uma sobre a outra. A segunda parte, constituída 
pelo último verso, apresenta dois elementos principais: uma 
circunstância (seguendo lui), mediante a qual se verificaria o que 
está expresso na conclusão hipotética (avria buona la gente). 
Entretanto, para que caiba, dentro da extensão de um verso, 
todo o sentido que a segunda parte realmente encerra, o verso 
retoma, mediante lui, tudo o que está expresso em fondamento 
che natura pone. Do mesmo modo, o último verso não repete a 
expressão mondo là giù, à qual, subentende-se, está se referindo 
a sua oração principal, avria buona la gente. Assim, ponesse (termo 
central da primeira parte) e avria (termo central da segunda) 
apresentam o mesmo referente, mondo là giù; seguendo lui, que 
apresenta outro referente (fondamento), funciona, portanto, 
como uma ligeira interrupção da linha principal da terzina, 
sendo, contudo, uma interrupção necessária à conclusão 
iniciada em avria. Percebe-se, então, que os termos que criam 
todo o movimento da terzina são as suas formas verbais, 
ponesse e avria, intermediadas por seguendo. Do mesmo modo, o 
desenvolvimento da terzina revela uma sequência lógica entre 
as suas partes, sendo que o que se inicia em se ponesse só encontra 
resolução em avria, conferindo um caráter demonstrativo a 
estes versos, que poderiam ser assim traduzidos:

“E se o mundo considerasse o fundamento que a natureza 
estabelece, seguindo-o, ele teria boa a sua gente.”
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XVIII.
Ma voi torcete a la religïone

tal che fia nato a cingnersi la spada,
e fate re di tal ch’è da sermone;

onde la traccia vostra è fuor di strada.45

Estes versos são a conclusão não somente do discurso 
de Carlos Martel, mas também do canto VIII do Paradiso, e 
isso se reflete na disposição de suas rimas: tem-se aqui uma 
terzina seguida de um verso de conclusão, o que faz com que 
os quatro versos rimem entre si, em rimas alternadas. Se a 
sequência, pelo contrário, fosse formada pelo verso final de 
uma terzina seguido por uma nova terzina – o que é impossível 
na conclusão de um canto –, apenas dois versos rimariam 
entre si, sendo alternados por dois versos que, dentro do 
conjunto, seriam brancos. Trata-se aqui de uma forma breve 
de esquema bimembre, cujo primeiro membro corresponde à 
terzina e cujo segundo membro corresponde ao último verso.

No primeiro membro, o emprego de voi e das formas 
verbais torcete e fate marca um distanciamento semelhante 
ao criado por mondo là giù, na terzina anterior: Carlos Martel 
está se referindo, por meio de Dante, a todos os que estão 
vivos; e, ao dizer voi fate e voi torcete, ele está proferindo atitudes 
praticadas pelos homens. Desse modo, o primeiro membro 
enuncia dois fatos em relação aos homens (representados 
por voi), o que significa que fate e torcete, iniciando os dois 
desenvolvimentos de voi, são termos fortes da forma breve. 
Por isso, o primeiro membro pode ser subdividido em duas 
partes, cada uma correspondendo a um dos fatos enunciados, 
sendo que a primeira seria formada pelos dois primeiros 
versos e a segunda seria constituída pelo terceiro verso; e 

44 Paradiso VIII, 145-
148.
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ambas, em conjunto, dizem que os homens forçam à religião 
aquele que poderia ter nascido para empunhar a espada (fia 
nato a cingersi la spada) e tornam rei aquele que nasceu para 
pregar (tal ch’è da sermone). Aqui, a expressão tal che fia nato a 
cingnersi la spada pode ser interpretada de duas maneiras: pode 
se referir àquele apto ao exercício das armas ou pode se referir 
àquele que nasceu para reinar, sendo a espada o símbolo do 
poder do rei46. Já o segundo membro da forma breve traz a 
conclusão geral (marcada pelo termo onde) conduzida pelo 
primeiro membro, constituindo o enunciado principal da 
forma breve. Assim, os dois membros em conjunto dizem 
que os homens forçam à religião aquele que teria nascido 
para empunhar a espada e tornam rei aquele que, na verdade, 
nasceu para pregar (tal ch’è da sermone), com o que os homens 
estão desviados da verdadeira estrada (fuor di strada)47. Assim, 
mediante o último verso, entende-se com mais clareza porque 
Carlos Martel está empregando voi: o personagem está falando 
de atitudes reprováveis do homem, das quais ele, como alma 
do Paraíso, não faz parte; por isso, essa marca de interlocução 
não só o distancia daqueles a quem ele se refere, mas também 
cria um tom de censura em suas palavras.

Com isso, percebe-se que o primeiro membro conduz 
ao segundo porque, ao enunciar dois fatos relativos a 
atitudes humanas, ele está, na verdade, fornecendo dois 
exemplos práticos que ilustram o enunciado principal, 
fundamentando-o: o fato de os homens torcerem à religião 
aquele que nasceu para as armas e tornarem rei aquele que 
nasceu para as pregações mostra quão pouco os homens 
consideram a disposição natural que a providência deu a cada 
um; e é porque os homens não seguem essa ordem natural 

46 Em sentido mais 
restrito, esses ver-
sos fazem referência 
aos irmãos de Carlos 
Martel (cf., no mes-
mo canto, vv. 49-93): 
Roberto, que, sendo 
afeito à escrita de ser-
mões, tornou-se rei; e 
Ludovico, que, sendo 
o herdeiro legítimo do 
trono, tornou-se frade 
franciscano. Essa refe-
rência seria acentuada 
pela segunda leitura 
apresentada da expres-
são tal che fia nato a 
cingersi la spada, pre-
sente, juntamente com 
a primeira, no comen-
tário de Anna Maria 
Chiavacci Leonardi. 
Para mais detalhes, cf. 
LEONARDI, op. cit., 
nota ad locum (pp. 
235-236); SINGLE-
TON (1991), op. cit., 
ad locum (p. 160); Tut-
te le opere, commenti 
a cura di Giovanni 
Fallani, Nicola Maggi 
e Silvio Zennaro, op. 
cit., ad locum (pp. 485-
486); TOMMASEO, 
op. cit., ad locum (p. 
1666). 
47 Embora a maioria 
dos comentadores leia 
em traccia o signifi-
cado de “caminho”, 
o termo pode tam-
bém ser lido de outra 
forma, significando 
“tropa”; por essa lei-
tura, o verso diria que 
a humanidade, como 
uma tropa de pessoas, 
estaria se desviando 
da verdadeira estrada. 
Percebe-se que a lei-
tura do termo muda 
antes a imagem criada 
pelo verso do que o 
seu sentido essencial 
de que os homens es-
tão se desviando da 
estrada correta. Anna 
Maria Chiavacci Leo-
nardi, que comenta a 
primeira leitura, mas 
considera a segunda 
preferível, sustenta 
sua interpretação nas 
outras ocorrências do 
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estabelecida por Deus que a humanidade se encontra desviada 
da estrada correta. Isso ilumina uma questão interessante 
sobre o esquema da forma breve em questão. Como dito 
anteriormente, o primeiro membro pode ser subdividido 
em duas partes, cada uma correspondente a um dos fatos 
relativos a voi. Como essas duas partes apresentam autonomia 
entre si, a presente forma breve poderia ser considerada de 
esquema trimembre, e não bimembre. Entretanto, chamá-la 
de “bimembre” parece mais coerente com o seu verdadeiro 
funcionamento, pois os três primeiros versos estão claramente 
conduzindo ao último. Isto é, os três primeiros versos servem, 
em conjunto, de fundamento à conclusão apresentada no 
último: dentro do mecanismo da forma breve, as duas atitudes 
enunciadas apresentam valor enquanto articuladas de modo a 
sustentar o último verso. 

Esta forma breve não apresenta nenhum termo como 
seu tema efetivo. Na verdade, ela fala de certas atitudes 
humanas que permitem concluir que o homem está fora 
do caminho correto. Desse modo, não há aqui um termo 
que evidencie o tema da forma breve, que, tomando como 
exemplo atitudes determinadas do homem, conduz a uma 
conclusão geral sobre a condição em que o ele se encontra; 
e é essa condição que pode ser considerada tema da forma 
breve, que se desenvolve, então, de modo a delinear o seu 
tema, sem mencioná-lo diretamente. E a conclusão do último 
verso pode, por sua vez, ser entendida não somente como 
conclusão dessa forma breve, mas também como a conclusão 
conduzida por todo o discurso que Carlos Martel faz ao longo 
do canto VIII do Paradiso. Com isso, este aforismo pode ser 
caracterizado como um epifonema, isto é, uma sentença 

termo traccia no poe-
ma – em Inferno XII, 
55; XV, 33; XVIII, 
79 –, sempre tendo o 
sentido de “tropa”. Cf. 
LEONARDI, op. cit., 
nota ad locum (p. 236). 
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apresentada como conclusão de um discurso, conferindo 
solenidade ao que foi proferido anteriormente48. Assim, 
considerados essencialmente enquanto forma breve, estes 
versos podem ser traduzidos como:

“Mas vós desviais para a religião aquele que teria nascido 
para empunhar a espada, e tornais rei aquele que é afeito a 
sermões; e, assim, o vosso caminho está fora da estrada.”

XIX.
Ciò che non more e ciò che può morire

non è se non splendor di quella idea 
che partorisce, amando, il nostro Sire49.

Tem-se aqui uma forma breve constituída por uma única 
afirmação, que articula, por sua vez, duas partes principais. A 
primeira parte é o primeiro verso completo; já a segunda parte 
corresponde a splendor di quella idea / che partorisce, amando, il nostro 
Sire; e ambas são articuladas pela estrutura non è se non, que cria 
uma relação de identidade entre ambas50: aqui, portanto, São 
Tomás de Aquino está criando uma correspondência entre, 
por um lado, ciò che non more e ciò che può morire e, por outro, 
splendor di quella idea / che partorisce, amando, il nostro Sire. 

A expressão ciò che non more se refere àquilo que é 
incorruptível, isto é, aquilo que foi criado diretamente por Deus, 
como os Anjos, a alma humana e os céus. Já ciò che può morire 
diz respeito àquilo que foi criado pelas causas secundárias e é, 
portanto, corruptível. Existe entre essas duas expressões que 
compõem o primeiro verso uma ideia de oposição, a qual cria, 
nesse caso, um princípio de complementaridade, projetando 
as expressões em um sentido de totalidade: o primeiro verso, 
referindo-se àquilo que não morre e também àquilo que pode 

48 Cf. o verbete “epi-
fonema”, em INGLE-
SE, Giorgio; ZANNI, 
Raffaella. Metrica e 
retorica del Medioevo, 
Roma: Carocci editore, 
2011, p. 55.
49 Paradiso XIII, 52-54.
50 Como já assinalado 
na análise da forma 
breve VII do Purgato-
rio, Roland Barthes, a 
respeito das máximas 
de La Rochefoucauld, 
chama essa fórmula 
(“não é senão”) de 
“relação de identidade 
restritiva”. Cf. BAR-
THES, Roland. “La 
Rochefoucauld: ‘Re-
flexões ou Sentenças e 
Máximas’”, op. cit., p. 
92; e, supra, forma bre-
ve VII do Purgatorio.
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morrer, está, na verdade, falando de tudo aquilo que existe 
no universo, como criação direta ou indireta de Deus. Em 
relação à segunda parte da terzina, as especificações presentes 
nas expressões di quella idea e che partorisce, amando, il nostro Sire 
são o que possibilita a relação de identidade criada pela terzina.  

Desse modo, estes versos dizem que tudo o que há no 
universo – corruptível ou incorruptível – não passa de um 
reflexo (splendor) da ideia divina, que Deus (il nostro Sire) cria 
(partorisce), em seu ato de amor (amando). O termo idea se refere 
ao Verbo divino, no qual estão os arquétipos de tudo o que 
existe; logo, tudo o que é criado não passa de um reflexo 
da concepção exemplar presente originariamente na mente 
divina, antecedendo e orientando todo ato de criação. Com 
isso, percebe-se que il nostro Sire se refere à primeira pessoa 
divina (o Pai), idea se refere à segunda (o Filho) e amando se 
refere ao Espírito Santo. Logo, a segunda parte da terzina, 
introduzindo a Santíssima Trindade, apresenta Deus em seu 
tríplice ato de criação, que é essencialmente um ato de amor, 
mediante o qual as coisas são criadas como reflexos da ideia 
existente ab aeterno na mente divina.

Assim, essa terzina não tem o desenvolvimento 
convencional revelado em outras formas breves, que 
apresentam explicitamente um tema e lhe conferem 
determinado predicado, pois, de fato, não há aqui nenhum 
termo ou expressão que possa ser efetivamente considerado 
tema: a terzina se desenvolve de modo a expor o ato divino de 
criação, afirmando que tudo o que é criado resulta do amor 
divino e reflete a ideia que já existe de antemão na mente 
divina; isto é, tudo o que é criado tem a sua forma segundo 
a consciência exemplar presente em Deus. Logo, essa terzina 
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não apresenta um tema efetivo, e cria uma correspondência 
entre duas partes que não são autônomas entre si, 
apresentando uma parte em função da outra e revelando, com 
isso, a relação que se estabelece entre Deus em seu ato de 
criação e tudo o que é criado; em apenas uma terzina todo o 
universo criado é integrado ao ato de criação da Trindade, 
o que revela o agudo poder de concisão que ela manifesta. 
Isso evidencia que o desenvolvimento desta forma breve 
se deve essencialmente à unidade criada entre seus diversos 
elementos, cujo encadeamento está em estreita relação com a 
precisão necessária a seus versos. 

Esta terzina marca o início do discurso de São Tomás de 
Aquino no canto XIII do Paradiso, sendo que tudo o que o 
personagem vinha dizendo até então pode ser considerado 
uma introdução – com base em premissas escolásticas – 
ao seu discurso efetivo. Segundo Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, essa parte do discurso – que ela considera a primeira 
– é marcada pelo grande modo estilístico próprio da poesia 
teológica do Paradiso: “Con luminose immagini, con solenne 
andamento ritmico, con novità e precisone di linguaggio, si 
narrano gli eventi cosmici (qui la creazione e la generazione 
degli esseri) secondo la fede e la teologia cristiana.”51 Estas são 
características que podem ser verificadas nesta terzina, que, 
apresentando metaforicamente o universo como reflexo do 
Verbo divino, inicia a primeira parte do discurso de São Tomás 
de Aquino. E, considerada enquanto forma aforismática, ela 
pode ser assim traduzida:

“O que não morre e o que pode morrer não é senão 
reflexo daquela ideia que, amando, o nosso Senhor faz nascer.”

51 LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 369); 
cf. também, ibidem, 
“Il lessico e l’immagine 
sono di derivazione 
neoplatonica, trasferiti 
però nella concezione 
trinitaria propria del 
cristianesimo. In una 
sola terzina si raccoglie 
l’intero universo creato 
e la triplice azione della 
Trinità creante, definita 
con assoluta precisione 
teologica e il minimo 
impiego di parole.”
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XX.
ché quelli è tra li stolti bene a basso,
che sanza distinzione afferma e nega

ne l’un così come ne l’altro passo;
perch’ elli ’ncontra che più volte piega

l’opinïon corrente in falsa parte,
e poi l’affetto l’intelletto lega.52

Esses versos constituem uma forma breve de esquema 
bimembre, cujos membros correspondem a cada uma das 
terzine, o que revela simetria na sua composição. O primeiro 
membro realiza uma afirmação de modo bastante peculiar, 
em função da inversão criada com a posição do predicado è tra 
li stolti bene a basso, relativo a quelli. Tal como está posicionado, 
o predicado separa quelli de che sanza distinzione afferma e nega; 
ou seja, ele separa o núcleo do tema da sua especificação, que, 
contudo, é necessária para a própria atribuição do predicado. 
Logo, a apresentação do predicado antes da especificação 
do tema – isto é, antes de se tomar conhecimento daquilo 
sobre o que a forma breve realmente trata – cria um efeito 
de suspensão muito significativo na leitura. A afirmação 
está essencialmente nos dois primeiros versos; o terceiro 
verso complementa um elemento da afirmação, presente na 
união entre os termos afferma e nega, os quais, não obstante 
criem, a princípio, uma ideia de oposição, são projetados em 
união na constituição da afirmação principal. Desse modo, o 
primeiro membro diz que aquele que tanto afirma como nega 
indistintamente (sanza distinzione) se encontra no grau mais 
baixo da estupidez (è tra li stolti bene a basso). 

Já o segundo membro fundamenta a afirmação realizada 
no primeiro, e o emprego de piú volte evidencia que nesse caso 

52 Paradiso XIII, 115-
120.
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não se trata de uma verdade absoluta, mas sim de algo que 
frequentemente se verifica. Há uma subdivisão no segundo 
membro em duas partes secundárias que, embora sejam 
aparentemente independentes entre si, estão se sustentando 
mutuamente como fundamento do primeiro membro; por 
isso, essas partes não podem ser efetivamente consideradas 
membros autonomamente atuantes dentro da forma breve: 
o segundo membro descreve um processo que serve de 
fundamento para o primeiro, e cada parte secundária 
corresponde a uma etapa desse processo. Além disso, a segunda 
terzina fundamenta a primeira mediante a apresentação de 
dois fatos: é mais frequente que a opinião precipitada (l’opinïon 
corrente) seja falsa (piega in falsa parte) e, uma vez emitida uma 
falsa opinião (ideia toda contida no termo poi), cria-se um 
apego a ela (affetto) que impede o intelecto de realizar o seu 
próprio juízo (l’intelletto lega); ou seja, o apego que o homem, 
muitas vezes movido pela vaidade e pela presunção, sente 
em relação à sua própria opinião impede que ele enxergue a 
falsidade de seu julgamento e, por isso, seja objetivo. 

Logo, ambas as terzine estão dizendo, em conjunto, que 
aquele que emite indistintamente juízos tanto afirmativos 
como negativos se encontra no grau mais baixo da estupidez, 
porque é mais frequente que uma opinião precipitada seja falsa 
e, uma vez formulada uma falsa opinião, o homem, apegando-
se a ela, dificilmente consegue julgar objetivamente. O segundo 
membro apresenta alguns elementos interessantes: a colocação 
de piega no quarto verso cria uma inversão que faz com que 
a estrutura do quinto verso, verso branco da sequência, seja 
predominantemente nominal, uma vez que corrente, sendo 
um particípio, é também uma forma nominal; e o fato de o 
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quinto verso ser o verso branco da sequência pode lhe conferir 
destaque enquanto fundamento da afirmação, já que ele é o 
principal verso da segunda terzina. É também interessante a 
rima interna criada, no último verso, entre affetto e intelletto, 
termos que, aliás, criam uma inversão na ordem da oração.

Esta forma breve faz parte da exortação de São Tomás de 
Aquino para que os julgamentos das pessoas sejam realizados 
com mais cautela e objetividade, constituindo a terceira parte 
de seu discurso no canto XIII53. E, particularmente nessas 
duas terzine, ele está mostrando a estupidez que subsiste 
em um julgamento precipitado, realizando, nesse caso, 
uma advertência velada. Trata-se de uma forma breve de 
constituição bastante peculiar, não tanto pela articulação de 
seus membros, que, na verdade, são relacionados de maneira 
linear; na verdade, a peculiaridade dessa forma breve está nas 
inversões que ela opera no interior de seus membros, as quais 
criam suspensões na leitura; e esta característica é intensificada 
pelo último verso que, além de criar uma inversão, é constituído 
por lacunas de sentido, que devem ser preenchidas pela leitura 
dos versos anteriores. Desse modo, estas terzine, consideradas 
como forma breve, podem ser assim traduzidas:

“Está bem abaixo dentre os tolos aquele que sem 
distinção afirma e nega, tanto em um caso como em outro; 
porque ocorre que mais vezes se inclina para o erro a opinião 
precipitada, e, depois, o apego a ela inibe o intelecto.”

XXI.
Non sien le genti, ancor, troppo sicure

a giudicar, sì come quei che stima
le biade in campo pria che sien mature54. 

53 Cf. o comentário de 
A. M. Chiavacci Leo-
nardi à terzina ante-
rior: “Tommaso passa 
qui, dal ragionamento 
teórico, ad un amma-
estramento pratico. È 
la terza parte del suo 
discorso, che si lega 
solo con fatica alle 
altre, come è di tutti i 
nessi di questo testo, 
meramente scolastici, 
che sopra abbiamo ri-
levato.”, LEONARDI, 
op. cit., comentário a 
Paradiso XIII, 112-114 
(p. 377).
54 Paradiso XIII, 130-
132. 
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Esta terzina está presente na mesma exortação na qual 
se encontra a forma breve anterior, também constituindo, 
portanto, a terceira parte do discurso de São Tomás de Aquino. 
Trata-se aqui de uma forma breve de esquema bimembre, 
cujos membros são separados na cesura principal do segundo 
verso. O primeiro membro, Non sien le genti, ancor, troppo sicure 
/ a giudicar, constitui o enunciado principal da terzina. Sua 
abertura (non sien le genti) revela que se trata de uma exortação 
dirigida às pessoas em geral (le genti), e o emprego do termo 
ancor, no primeiro verso, tem função de relacionar a terzina ao 
discurso ao qual ela pertence, realizando, ainda, uma mudança 
no destinatário da admoestação feita por São Tomás, o qual 
antes se dirigia aos filósofos e agora se dirige às pessoas em 
geral55. Isso revela, portanto, uma ligação entre a terzina e o 
discurso que a precede, o que, contudo, não impede que ela 
seja uma unidade de sentido. 

Tem forte efeito o emprego do verbo giudicar, o qual, 
apresentado sem nenhum complemento, cria uma ligeira 
lacuna no entendimento do primeiro membro, que adverte 
que as pessoas não devem ficar muito seguras em julgar 
(giudicar), sem, contudo, especificar o sentido dessa atitude 
que está sendo reprovada. Isso cria uma dilatação na leitura 
da terzina, pois o sentido de giudicar só pode ser totalmente 
compreendido pelo segundo membro, que introduz, mediante 
sí come, uma comparação que torna o sentido da exortação mais 
claro: o essencial da advertência está no primeiro membro; 
o segundo membro tem função ilustrativa, esclarecendo o 
que está no primeiro. A forma breve, portanto, diz que as 
pessoas não devem se sentir muito seguras para julgar, como 
faz aquele que avalia as colheitas no campo antes que elas 

55 “l’esortazione alla 
cautela nel giudizio 
cambia qui brusca-
mente direzione: dal 
giudizio filosofico (su 
ciò che è vero o falso) 
si passa a quello etico, 
sul comportamento 
degli uomini (e quin-
di sul loro destino 
eterno, di salvezza o 
perdizione). Il nuovo 
tema, introdotto senza 
apparente giustifica-
zione, preme in realtà 
a Dante non meno del 
primo, e porta con sé 
un mutamento anche 
nello stile, che si fa im-
maginoso e popolare, 
rivolgendosi ora non 
più ai filosofi, ma alle 
genti, cioè a tutti gli 
uomini.”, LEONAR-
DI, op. cit., ad locum 
(p. 379); cf. SINGLE-
TON, op. cit., ad lo-
cum (p. 239). 
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estejam maduras. Percebe-se, com isso, que a comparação 
não introduz um exemplo a ser seguido, mas sim esclarece o 
sentido da atitude que está sendo reprovada e, por isso, não 
deve ser seguida. Desse modo, a principal função do segundo 
membro dentro da terzina é ilustrativa, e essa é uma função 
importante para a constituição de uma admoestação, tornada 
mais eficaz pelo emprego de uma ilustração: o segundo 
membro, por mostrar que tipo de atitude deve ser evitada, 
apresenta o mesmo caráter negativo do primeiro membro, 
reforçando, com isso, o seu sentido. E esse valor reforçativo 
do segundo membro é acentuado pelo fato de ele preencher, 
principalmente mediante pria, a lacuna presente em giudicar, 
possibilitando a compreensão de que as pessoas não devem 
realizar julgamentos precipitados (sentido presente em pria), 
como faz aquele que estima o preço de suas colheitas antes 
que elas estejam maduras.    

A terzina se coloca, portanto, contra a presunção daqueles 
que pretendem julgar a vida alheia precipitadamente, e esse é 
o sentido geral da terzina, que, contudo, contém um sentido 
mais restrito. Mediante essas palavras, São Tomás de Aquino 
está, dentro do contexto de enunciação da terzina, fazendo 
referência à questão da salvação de Salomão56 – alvo de muitas 
controvérsias entre os filósofos e teólogos da Idade Média – 
e, com isso, está reprovando aqueles que pretendem conhecer 
o destino final de cada um, sendo este um julgamento que 
só Deus pode realizar. Logo, a terzina opera de maneira 
exemplar a transposição de um plano particular do poema 
para um plano geral, pois ela realiza isso sem prejuízo de seu 
sentido essencial, fazendo com que o plano particular subsista 
como pano de fundo do plano geral. Do mesmo modo, ela 
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opera, como dito anteriormente, uma mudança no discurso 
de São Tomás de Aquino: na forma breve anterior, ele estava 
falando da realização precipitada de julgamentos intelectuais, 
referindo-se sobretudo à atitude de muitos filósofos; aqui, ele 
também está condenando os julgamentos precipitados, mas 
agora em relação àqueles que pretendem julgar os outros 
pelos seus atos aparentes; isto é, os julgamentos assumem 
aqui um sentido moral. A partir desta forma breve, São 
Tomás de Aquino passa a se dirigir a todas as pessoas (genti), e 
seu discurso assume, como mostra a presente terzina, um tom 
mais popular, em comparação com o maior rigor presente na 
forma breve anterior. Desse modo, estes versos podem ser 
traduzidos, enquanto forma breve, da seguinte maneira:

“Não sejam as pessoas seguras demais para julgar, como 
aquele que avalia as colheitas no campo antes que estejam 
maduras.”

XXII.
Non creda donna Berta e ser Martino,

per vedere un furare, altro offerere,
vederli dentro al consiglio divino;

ché quel può surgere, e quel può cadere.57

Esses versos, concluindo o discurso de São Tomás de 
Aquino e o canto XIII, constituem uma forma breve de esquema 
bimembre, sendo o primeiro membro correspondente à terzina 
e o segundo membro correspondente ao verso de conclusão. 
Já a abertura da terzina revela elementos fundamentais: trata-
se, assim como na forma breve anterior, de uma admoestação, 
cujo destinatário está expresso em donna Berta e ser Martino, 
tipos populares de Florença no tempo de Dante. Logo, 

57 Paradiso XIII, 139-
142.
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o emprego de donna Berta e ser Martino, ao contrário do que 
poderia sugerir uma primeira leitura, não restringe o sentido 
desta forma breve, uma vez que esses nomes representam, ne 
verdade, as pessoas de modo geral. 

O segundo verso da terzina interrompe o desenvolvimento 
do que seria a linha principal do primeiro membro (Non 
creda donna Berta e ser Martino vederli dentro al consiglio divino), 
realizando, por isso, uma suspensão no desenvolvimento 
da admoestação efetiva. Entretanto, trata-se aqui de uma 
interrupção praticamente indispensável, porque revela a ação 
(per vedere) que, como fato (un furare, altro offerere), resulta na 
ação expressa em vederli dentro al consiglio divino. Ou seja, pode-
se dizer que o vedere do segundo verso se projeta no vederli do 
terceiro verso, e a relação entre ambos é intermediada por 
non creda: donna Berta e ser Martino não devem crer que, por ver 
um roubar e outro oferecer, podem ver o seu lugar dentro 
do conselho divino; isto é, as pessoas não devem pensar 
que, por causa de atitudes que parecem evidentes, podem se 
antecipar ao julgamento divino. Assim, o segundo verso gera 
e fundamenta a ação expressa no terceiro verso, tornando 
o seu sentido completo, já que este retoma, mediante li, os 
termos un e altro, do segundo verso. 

Já o segundo membro traz o motivo da enunciação de 
non creda, fundamentando, com isso, toda a admoestação. E 
aqui é preciso estabelecer uma diferenciação entre as funções 
do segundo verso e do quarto. O segundo verso apresenta 
uma ação (verdere) que resulta na ação (vederli) que está sendo 
reprovada mediante non creda. Já o quarto verso expressa o 
motivo para a enunciação de non creda, que é a essência da 
admoestação; ou seja, o quarto verso expõe por que a ação 
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expressa em vederli está sendo reprovada. Logo, enquanto 
o segundo verso causa a ação expressa na admoestação, o 
quarto verso fundamenta a própria admoestação e o tom de 
reprovação que a perpassa. Desse modo, o segundo membro 
diz que donna Berta e ser Martino não devem, por ver uma 
pessoa roubar e outra fazer ofertas à Igreja, pretender ver de 
antemão o julgamento que Deus fará dessas pessoas, porque 
pode acontecer que, no final, a que rouba se salve (surgere) e a 
que faz ofertas seja condenada (cadere). São Tomás de Aquino 
está, portanto, reprovando os presunçosos que querem fazer 
um julgamento que só Deus pode fazer: por mais que o caráter 
das pessoas pareça muito explícito, por mais que se veja quem 
rouba e quem faz ofertas, não cabe ao homem julgar o lugar 
de cada um dentro do julgamento divino, pois há questões 
diante das quais o homem é ignorante. 

Percebe-se, com isso, que esses versos ilustram uma 
situação específica – duas pessoas do povo que, vendo um 
roubar e outro oferecer, querem determinar qual será o seu 
destino final – que revela em si uma atitude geral – pessoas 
querendo julgar o caráter alheio com base em somente aquilo 
que lhes é aparente. Assim, apresenta-se aqui uma situação 
como exemplo da atitude que está sendo reprovada, o que 
fica evidente no emprego dos tipos populares donna Berta e 
ser Martino – representantes da ignorância humana diante da 
sabedoria divina –, que acaba sendo mais eficaz na presente 
forma breve do que uma referência direta a seus destinatários. 
Mediante donna Berta e ser Martino, São Tomás de Aquino está 
recorrendo a um exemplo tirado do meio popular, a fim de 
reprovar determinada atitude, o que aponta para o caráter 
proverbial desses versos, reforçado ainda por outros elementos 
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seus. Por estarem na conclusão de um canto, todos os versos 
dessa forma breve inevitavelmente rimam entre si, seguindo 
a disposição de rimas alternadas; além disso, os paralelismos 
presentes em un furare, altro offerere e quel può surgere, e quel può 
cadere também acentuam o caráter proverbial. Tudo isso, 
juntamente com o fundamento apresentado no último verso, 
projeta-se na eficácia que esses versos precisam ter não só 
como admoestação, mas também como conclusão de toda a 
advertência desenvolvida ao longo do discurso de São Tomás 
de Aquino. Desse modo, estes versos, considerados em sua 
constituição de forma breve, podem ser assim traduzidos: 

“Não creiam dona Berta e seu Martino, por ver um furtar, 
outro oferecer, vê-los dentro do conselho divino; porque 
aquele pode se elevar e este pode cair.”

XXIII.
Bene è che sanza termine si doglia
chi, per amor di cosa che non duri 

etternalmente, quello amor si spoglia.58

Esta terzina, formulação direta do narrador do poema, 
constitui uma forma breve de afirmação única. Há, no primeiro 
verso, a atribuição (mediante è) do termo bene ao fenômeno 
expresso em che sanza termine si doglia, o qual, por sua vez, se refere 
a chi, desenvolvido nos dois últimos versos. E é essa estrutura 
encadeada que não permite que a terzina seja separada em 
membros, criando, portanto, uma relação de dependência entre 
todas as suas partes e fazendo com que a sua leitura dependa 
da compreensão da sequência criada entre seus diferentes 
elementos. Assim, para efetivamente compreender a atribuição 
de bene a che sanza termine si doglia, é necessário esclarecer 

58 Paradiso XV, 10-12.
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primeiramente o termo ao qual esta expressão se refere, chi, que 
se revela, portanto, fundamental dentro da terzina.

 Existe, no desenvolvimento de chi, uma linha principal, 
descrita em chi quello amor si spoglia e interrompida por per amor 
di cosa che non duri / etternalmente. Aqui, a oração intercalada, 
criando uma suspensão na linha principal, apresenta o motivo 
(fundamentado no termo amor) da ação expressa logo em 
seguida, quello amor si spoglia, cujo núcleo está em si spoglia. A 
expressão quello amor pode, à primeira vista, parecer obscura, 
pois, embora amor não esteja sendo empregado em sentido 
genérico – como se percebe pelo termo quello –, o seu sentido 
não está explicitamente especificado. Entretanto, o termo 
amor do terceiro verso pode ser tomado em oposição implícita 
a amor di cosa che non duri etternalmente, expressão cujo significado 
de amor pelas coisas terrenas (cosa che non duri etternalmente) se 
opõe à ideia do verdadeiro amor cujo objeto é eterno, o amor 
a Deus. Percebe-se que, com essa relação implícita entre os 
dois empregos de amor, a presente forma breve se resolve nela 
mesma. Assim, a expressão che sanza termine si doglia se refere 
a quem, por amor pelas coisas terrenas, se afasta (si spoglia) 
do verdadeiro amor que conduz ao bem. Com isso, pode-
se compreender a terzina em sua totalidade: Dante, por meio 
desses versos, está dizendo que é justo (bene) que tenha um 
sofrimento sem fim (sanza termine) aquele que, por demasiado 
apego às coisas terrenas, se afasta do verdadeiro amor; logo, é 
justo que quem aja assim seja condenado ao Inferno, onde o 
sofrimento das almas é eterno. 

Podem ser percebidas algumas relações entre os versos 
de moldura da terzina: etternalmente, no terceiro verso, ecoa 
sanza termine, do primeiro, e isso pode apontar para uma 
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“proporcionalidade” entre a eternidade do supremo bem ao 
qual o homem renuncia e a eternidade da punição que ele 
sofre por isso; ou seja, o ato de se sobrepor o amor pelo que 
é efêmero ao verdadeiro amor por Deus é uma culpa que 
exige uma punição eterna, porque significa a renúncia a um 
bem eterno. Isso indica, portanto, que o sofrimento eterno é, 
como punição, a consequência do ato de se afastar do amor a 
Deus; assim, em análise mais detida, si doglia se coloca como 
consequência de si spoglia, e a relação direta entre esses termos 
é destacada pela rima. Percebe-se, com isso, que os termos 
fortes da terzina são as suas formas verbais, si doglia e si spoglia. 
Já o segundo verso, por apresentar o motivo que gera si spoglia, 
cuja consequência é si doglia, é a força motora da forma breve; 
desse modo, o segundo verso cria a relação estabelecida entre 
os versos de moldura. Trata-se aqui da emissão de um juízo 
por parte do narrador, que não está simplesmente falando 
que existe uma punição eterna para aqueles que renunciam 
ao amor verdadeiro, mas está afirmando que é justo que 
assim seja; e esse seu juízo, enquanto forma breve, pode ser 
traduzido da seguinte maneira:

“Justo é que sem fim se lamente quem, por amor daquilo 
que não dura eternamente, daquele amor se priva.”

XXIV.
Sempre la confusion de le persone
principio fu del mal de la cittade,

come del vostro il cibo che s’appone;
e cieco toro più avaccio cade 

che cieco agnello; e molte volte taglia
più e meglio una che le cinque spade.59

59 Paradiso XVI, 67-72.
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Estas terzine, proferidas por Cacciaguida, constituem uma 
forma breve de esquema trimembre, embora a sua leitura 
possa problematizar tal caracterização. O primeiro membro 
corresponde à primeira terzina, e os dois primeiros versos 
constituem a afirmação principal de toda a forma breve, 
enunciando, como se percebe com sempre, uma verdade 
geral. Esses versos dizem que o ajuntamento confuso de 
muitas pessoas é sempre o princípio do mal de uma cidade. 
Já o terceiro verso, introduzindo uma imagem em forma de 
comparação (come) e criando, por isso, uma relação explícita 
com a afirmação principal, não se sustenta sozinho, também 
fazendo parte do primeiro membro. Assim, o terceiro verso, 
ilustrando os versos anteriores, mostra que a aglomeração 
desordenada de pessoas é a origem do mal de uma cidade 
assim como o excesso de alimentos no estômago é origem 
de males físicos para o homem. Aqui, o emprego de vostro 
é, novamente, uma marca de distanciamento, que se opera, 
neste caso, entre Cacciaguida e todos os homens vivos, 
representados por Dante. 

Já a segunda terzina pode ser dividida em mais dois 
membros independentes, separados no quinto verso da 
forma breve. O segundo membro (e cieco toro piú avaccio cade 
/ che cieco agnello) acrescenta uma imagem que se destaca 
do plano efetivo da forma breve – aquele dentro do qual a 
afirmação principal se realiza –, desenvolvendo-se, portanto, 
sem relações diretas com o primeiro membro. Entretanto, 
existe, entre a imagem do segundo membro e a afirmação 
do primeiro, uma associação implícita que é conduzida pela 
forma breve e que deve ser inferida pela leitura. O segundo 
membro diz que um touro cego, por causa de seu peso, cai 
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mais rapidamente (più avaccio) do que um cordeiro cego, mas 
o sentido dessa afirmação deve ser entendido especificamente 
em relação à afirmação principal: uma grande aglomeração 
de pessoas é a ruína de uma cidade, porque uma população 
grande e desordenada (toro cieco) sucumbe mais facilmente 
do que uma população pequena e desordenada (cieco agnello). 
Cria-se, por um lado, uma correspondência entre toro cieco e 
uma grande população, e, por outro, uma correspondência 
entre cieco agnello e uma pequena população. A imagem opera, 
portanto, uma transferência de sentido em relação à afirmação 
principal; mas o que acentua o seu efeito é o fato de ela realizar 
dentro de si correspondências entre seus termos e elementos 
implícitos da afirmação principal.

Semelhante mecanismo é desenvolvido pelo terceiro 
membro da forma breve, que diz que muitas vezes uma única 
espada corta mais e melhor do que cinco espadas. Percebe-
se que, aqui, molte volte evidencia que já não se trata de uma 
verdade geral, como no primeiro verso (sempre), mas sim 
de uma situação que pode ser frequentemente verificada. 
Também no terceiro membro o enunciado se destaca do 
plano efetivo da afirmação principal, constituindo, do mesmo 
modo, uma imagem que deve ser lida à luz dos dois primeiros 
versos: afirma-se, no primeiro membro, que sempre a confusa 
aglomeração de pessoas é o princípio do mal de uma cidade; 
já no terceiro membro, afirma-se que uma espada muitas 
vezes tem melhor corte do que cinco espadas, o que, colocado 
em função do primeiro membro, sugere que uma cidade cuja 
população é numerosa e desordenada (representada por cinque 
spade) é mais vulnerável à ruína do que uma cidade menor, 
porém coesa (representada por una). Assim, a forma breve está 
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contradizendo a ideia de que uma cidade grande e populosa 
é mais forte do que uma cidade menor, porque uma grande e 
desordenada massa de pessoas (representada por cieco toro e le 
cinque spade) sucumbe mais facilmente do que uma população 
menos numerosa (representada por cieco agnello e una). 

No último verso, o emprego do artigo le antes de cinque 
não indica que cinque spade faça uma referência específica, 
porque é comum no italiano antigo a colocação de artigo 
antes de numerais60. Ainda em relação a essa expressão, 
a oposição entre um e cinco faz referência às palavras 
anteriores de Cacciaguida, quando ele diz que Florença teve 
a sua população quintuplicada61. Desse modo, Cacciaguida 
está realizando uma afirmação que se refere, em sentido mais 
específico, a Florença; entretanto, porque a sua enunciação 
se desenvolve no plano daquilo que ocorre sempre ou com 
grande frequência, essa afirmação realiza uma transposição 
entre um plano restrito – relativo à cidade de Florença – e um 
plano mais abrangente – relativo às cidades de modo geral –, 
constituindo, por isso, uma forma breve. 

As duas imagens desenvolvidas na segunda terzina 
fundamentam a verdade enunciada nos dois primeiros versos, 
a qual é em parte esclarecida pelo terceiro verso. Entretanto, 
existe uma diferença entre a função da imagem da primeira 
terzina e a das imagens da segunda: no primeiro caso, a imagem 
está ilustrando a afirmação principal, que, no segundo caso, 
está sendo fundamentada por duas imagens que ilustram o 
mesmo fato – a vulnerabilidade de uma população numerosa. 
A segunda terzina está, portanto, apresentando em duas 
imagens um mesmo fato como fundamento para a afirmação 
principal da forma breve: a confusa aglomeração de pessoas 

60 Cf. SINGLETON, 
op. cit., ad locum (p. 
275). 
61 Cf. Tutti color ch’a 
quel tempo eran ivi / 
da poter arme tra Mar-
te e ’l Batista, / erano 
il quinto di quei ch’or 
son vivi, Paradiso XVI, 
46-48. 
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é sempre o princípio do mal de uma cidade, porque uma 
grande população, estando mais propensa à desordem, está 
também mais propensa à ruína. Assim, o emprego de molte 
volte no quinto verso não apresenta incoerência em relação a 
sempre no primeiro verso, porque, enquanto sempre constitui a 
afirmação principal, molte volte constitui uma das situações em 
que se pode verificar o fato que fundamenta a afirmação, o 
qual pode, contudo, ser verificado em outras situações. 

E é em relação à segunda terzina que se pode problematizar 
a caracterização dessa forma breve como “trimembre”. Sendo 
ambas as imagens da segunda terzina relativas ao mesmo fato, a 
semelhança na sua construção e na sua relação com a afirmação 
principal pode indicar que, na verdade, a caracterização como 
“bimembre” seria mais adequada. De fato, há, na forma breve, 
a presença de três membros relativamente independentes, 
e é por isso que ela foi caracterizada como “trimembre”; 
mas a constituição do segundo e do terceiro membros e 
o modo como eles se relacionam com o primeiro faz com 
que, na verdade, as duas principais estruturas em articulação 
aqui sejam as terzine: as duas imagens da segunda terzina se 
projetam juntas como fundamento da primeira. Desse modo, 
a presente forma breve é, efetivamente, trimembre, mas a 
articulação entre as terzine aponta para um desenvolvimento 
essencialmente bimembre.

Assim, a primeira terzina bastaria por si só para constituir 
uma forma breve, tanto mais que ela apresenta em si uma 
afirmação geral seguida de uma imagem que a torna mais 
clara. Entretanto, é a segunda terzina que acentua o seu caráter 
proverbial, ligeiramente criado já pelo terceiro verso62. Nesse 
sentido, contribui também para o valor proverbial dessas 

62 Cf. comentário de 
A. M. C. Leonardi so-
bre a segunda terzina: 
“continua il parlare per 
sentenze [...]. Le due 
frasi hanno forma di 
proverbio popolare e 
mettono a confronto la 
piccola Firenze raccol-
ta dentro la prima cer-
chia e la nuova, grande 
ma discorde (con abi-
tanti, ricordiamo, cin-
que volte più numero-
si).”, LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 457).
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terzine o ritmo muito marcado de alguns de seus versos, 
sendo que o segundo e o quarto versos são de versificação 
jâmbica. É interessante também a rima presente em molte volte 
no quinto verso, que de certa forma compensa o fato de este 
ser o verso branco da sequência. Trata-se aqui da enunciação 
de uma verdade geral, ligada diretamente à experiência, que 
marca uma mudança dentro do discurso de Cacciaguida: 
dopo aver presentato il decadimento della città, e le sue cause 
storiche, Cacciaguida eleva qui il suo dire, con mutamento di 
tono, a modi altamente gnomici. È una grave meditazione sul 
generale andamento delle cose umane (sempre, l’avverbio di 
apertura, avverte del cambiamento), dove si accompagnano 
severità e malinconia, l’una propria del saggio che vede 
dall’alto, l’altra dell’uomo che soffre la sua caduictà.63

Desse modo, esta fala de Cacciaguida, considerada em 
sua constituição aforismática, pode ser traduzida da seguinte 
maneira:

“A confusão de pessoas sempre foi o princípio do mal 
de uma cidade, como é princípio do vosso o alimento em 
excesso; e o cego touro cai mais rapidamente do que o cego 
cordeiro; e muitas vezes uma espada corta mais e melhor do 
que cinco.”

XXV.
Le vostre cose tutte hanno lor morte,

sì come voi; ma celasi in alcuna
che dura molto, e le vite son corte. 64

Estes versos, assim como a forma breve anterior, 
fazem parte do discurso de Cacciaguida sobre a decadência 
de Florença e sobre as causas da decadência de uma cidade: 

63 LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 456).
64 Paradiso XVI, 79-81.
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aqui, Cacciaguida, falando especificamente da decadência de 
Florença, está realizando uma afirmação sobre as cidades, a 
qual, por tratar as cidades enquanto criações humanas em 
geral, enuncia uma verdade de abrangência universal. Logo, 
essa terzina realiza duas transposições, sempre de modo a 
tornar o seu sentido mais abrangente, realizando, com isso, 
a afirmação de uma verdade geral: ela se refere a Florença 
em termos de uma cidade indeterminada que é, então, tratada 
enquanto parte do conjunto de todas as criações humanas. 

Trata-se aqui de uma forma breve de esquema bimembre, 
cujos membros se separam na cesura principal do segundo 
verso. O primeiro membro, Le vostre cose tutte hanno lor morte, / 
sì come voi realiza uma afirmação geral (o que se evidencia por 
tutte) de simples entendimento. E têm forte efeito na abertura 
da terzina as assonâncias e consonâncias em le vostre cose tutte lor 
morte, no primeiro verso. Já o emprego de formas na segunda 
pessoa do plural (vostre e voi), criando um distanciamento entre 
Cacciaguida e aqueles a quem ele se refere, funciona como um 
modo de marcar com mais exatidão os destinatários dessas 
palavras, representados por Dante: Cacciaguida está falando 
aos homens vivos que todas as criações humanas (le vostre 
cose tutte) têm a sua morte, assim como os próprios homens 
(voi). Ele está, portanto, enunciando um fato simples de 
abrangência universal – os homens e as criações humanas são 
todos mortais –; e é justamente por falar da morte de tudo 
o que é humano que Cacciaguida, enquanto homem que já 
morreu e enquanto alma que participa da eternidade divina, 
não se inclui nas suas palavras65. 

O segundo membro, ma celasi in alcuna / che dura molto, e 
le vite son corte, é de leitura mais complexa e cria, mediante ma, 

65 Cf. LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 458).
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uma problematização da afirmação principal. Um primeiro 
elemento que dificulta a leitura do segundo membro é o fato de 
ele não apresentar o mesmo referente que o primeiro membro 
(le vostre cose), sendo composto por dois enunciados que não 
se referem ao mesmo termo. Além disso, a compreensão do 
segundo membro é dificultada pelo fato de ele se desenvolver 
mediante elipses que podem impedir a percepção imediata 
dos termos aos quais ele se refere. No primeiro enunciado 
– ma celasi in alcuna che dura molto –, celasi refere-se a morte e 
alcuna refere-se a cosa, estando ambos os termos no primeiro 
verso da terzina. Assim, o segundo membro está dizendo que 
a morte se oculta naquilo que dura muito e, além disso, as 
vidas são curtas. Entretanto, percebe-se que ainda assim a 
leitura do segundo membro não fica totalmente clara, e isso 
se deve ao acréscimo e le vite son corte, no qual deve ser inferido 
que vite se refere especificamente às vidas humanas. Com isso, 
alguns elementos do segundo membro podem ser observados 
mais detidamente: existe uma oposição implícita entre vite e 
morte (subentendida em celasi) e uma oposição explícita entre 
alcuna (cosa) che dura molto e le vite son corte; essas oposições são 
fundamentais para a forma breve. 

Logo, o segundo membro introduz dois fatos: celasi in 
alcuna / che dura molto, acrescido de e le vite son corte; ambos 
se projetam no principal fato enunciado na forma breve, 
presente no primeiro membro. Entretanto, a complexidade 
da terzina não está somente na constituição de seu segundo 
membro, mas também na relação que este estabelece com o 
membro anterior: é difícil caracterizar efetivamente a relação 
estabelecida entre os dois membros, porque, embora o 
segundo membro realize uma espécie de objeção em relação 
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ao primeiro, ele não modifica a afirmação principal. Em sua 
totalidade, a terzina diz que as criações humanas, assim como o 
próprio homem, têm a sua morte, mas esta se oculta naquelas 
criações que duram muito, enquanto as vidas humanas são 
curtas. Ou seja, estabelece-se, no segundo membro, uma 
oposição entre a brevidade da vida do homem e a longa 
duração de algumas de suas criações, como, no sentido mais 
específico do discurso de Cacciaguida, as cidades. Assim, 
o homem, por ter a vida relativamente curta, muitas vezes 
não percebe que também são mortais as coisas que duram 
mais do que a sua vida. Cacciaguida, ao dizer que a morte se 
oculta naquilo que dura muito, está realizando, portanto, uma 
afirmação que se refere implicitamente ao homem: nas coisas 
que duram mais do que o tempo da vida humana, a morte não 
é aparente ao próprio homem.

O segundo membro, então, está dizendo que o fato 
de todas as criações humanas serem mortais nem sempre 
é evidente ao homem, porque este, por possuir uma vida 
relativamente curta, tem a impressão de que algumas criações 
suas, como as cidades, duram eternamente; entretanto, não há 
nada que, sendo humano, não seja mortal. Assim, o segundo 
membro se apresenta como uma restrição em relação ao 
primeiro, apresentando uma característica intrínseca da 
verdade enunciada no primeiro membro, sem modificar o 
seu sentido. Ou seja, a restrição não é relativa ao sentido do 
que está afirmado no primeiro membro, mas sim à própria 
verdade enunciada: o fato de a morte se ocultar nas coisas que 
duram mais do que a vida humana não modifica o fato de essas 
mesmas coisas serem mortais; o primeiro fato se apresenta, 
na verdade, como característica essencial do segundo. 
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Assim, embora realize, por um lado, uma oposição entre o 
homem e as suas criações, a terzina, por outro lado, afirma o 
mesmo sobre ambos, dizendo que ambos são mortais. Isso 
revela na terzina um desenvolvimento muito peculiar, que 
não se apresentou em nenhuma das formas breves até agora 
estudadas; e essa peculiaridade pode ser reforçada pelo fato 
de todos os versos aqui constituírem endecasillabi a minore com 
um dos acentos principais na sétima sílaba, verso que, em 
comparação com o endecasillabo a minore com um dos acentos 
principais na oitava sílaba, não é tão frequente na poesia de 
Dante de modo geral66. Desse modo, esta terzina proferida por 
Cacciaguida pode, enquanto forma breve, ser assim traduzida:

“Todas as vossas coisas têm a sua morte, assim como 
vós; mas ela se oculta em algumas que duram muito, enquanto 
as vidas são curtas.”

XXVI.
Poi cominciò: « Colui che volse il sesto
a lo stremo del mondo, e dentro ad esso

distinse tanto occulto e manifesto,
non poté suo valor sì fare impresso
in tutto l’universo, che ’l suo verbo

non rimanesse in infinito eccesso. »67 

Esses versos, proferidos pela Águia dos espíritos justos, 
compõem uma forma breve que, embora longa, é constituída 
por uma afirmação única, a qual, por sua vez, é criada pela 
articulação de duas partes principais que não são autônomas. 
A cada uma dessas partes corresponde uma terzina; a primeira, 
sendo desconsiderada a sua parte narrativa, é formada por 
um circunlóquio cujo núcleo é o termo de abertura (Colui), 

66 Cf. BELTRAMI, 
Pietro. Gli strumenti 
della poesia, op. cit., p. 
62, §91: “L’altro tipo 
è quello con accenti 
sulla 4ª-7ª-10ª: meno 
frequente dall’altro già 
nella poesia del Due-
cento e in Dante”.
67 Paradiso XIX, 40-45.
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desenvolvido mediante dois predicados: che volse il sesto / a lo 
stremo del mondo, e dentro ad esso / distinse tanto occulto e manifesto. 
Entretanto, a segunda terzina mostra que esses dois predicados 
atribuídos na primeira são secundários, uma vez que é a 
segunda terzina que desenvolve a linha principal iniciada em 
Colui. Assim, os dois predicados presentes na primeira terzina 
são, na verdade, uma interrupção da linha principal da forma 
breve, mas essa interrupção faz-se necessária, por especificar 
Colui de modo a possibilitar o seu desenvolvimento principal. 
Logo, para compreensão da afirmação principal da forma breve 
– realizada na segunda terzina –, é necessário compreender 
a quem o circunlóquio desenvolvido na primeira terzina se 
refere.

Na Commedia, a primeira terzina só pode se referir a Deus: 
aquele que girou o compasso ao extremo do universo – sentido 
que a palavra mondo assume aqui –, distinguindo nele o que é 
oculto e o que é manifesto. O primeiro predicado apresenta 
a imagem de Deus como o geômetra que cria o universo 
girando o seu compasso; e essa imagem é fundamental para a 
forma breve. Já o segundo predicado diz que Deus, criando 
o universo, ordenou dentro dele tanto as coisas ocultas como 
as coisas manifestas. A escolha por esses predicados é muito 
significativa dentro da forma breve: aqui, Deus está sendo 
apresentado essencialmente em seu ato de criação do universo, 
no qual se projeta, também por meio dos predicados, uma 
ideia essencial de ordem. A imagem do primeiro predicado 
confere ao universo uma harmonia semelhante à de uma figura 
geométrica; já o segundo predicado diz que no universo estão 
ordenadas tanto as coisas ocultas como as manifestas. Assim, 
a primeira terzina é significativa por apresentar Deus em seu 
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ato de criação e por representar o universo como uma criação 
essencialmente harmônica, ordenada por uma lei absoluta. 
Isso é um princípio que perpassa a Commedia, sobretudo o 
Paradiso, apresentando-se como pressuposto do cântico desde 
a sua primeira terzina68. 

Já a segunda terzina se desenvolve mediante a relação 
essencial estabelecida entre sì (quarto verso) e che (quinto 
verso), que é a resolução de sì. Ela diz que Deus, ao criar o 
universo, não pôde imprimir tanto nele o seu valor a ponto de 
o seu verbo não permanecer em infinito excesso, em relação 
à criação. Ou seja, o verbo de Deus – isto é, a sua inteligência 
– excede infinitamente a potência da criação, e não seria 
possível que Deus concedesse ao universo toda a sua infinita 
potência, pois a criação não pode se igualar ao criador. Isso 
não significa diminuir a potência de Deus, no sentido de dizer 
que Ele não pode criar algo tão perfeito quanto Ele mesmo; 
isso, na verdade, aumenta a sua glória, por mostrar que os seus 
atributos necessariamente excedem tudo o que é criado, pois 
os seus atributos são infinitos, ao passo que as criaturas são 
finitas. Desse modo, chega-se à percepção de que, para que o 
verbo divino pudesse ser plenamente revelado no universo, 
a criação teria que ser tão perfeita quanto o criador. Sendo 
impossível que a criação se iguale ao criador, tem-se que a 
criação nunca será capaz de apreender plenamente Deus e os 
seus desígnios, o que está em estreita relação com distinse tanto 
occulto e manifesto, no terceiro verso. 

Esta forma breve constitui a introdução da resposta 
da Águia relativa a uma duvida de Dante, que quer saber 
como é justo que seja condenado alguém que, embora tenha 
desconhecido a fé cristã, tenha tido uma vida perfeita. Por meio 

68 Cf. supra forma bre-
ve I do Paradiso.
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dessas palavras, a Águia diz que, em relação aos desígnios e 
juízos divinos, há muitas questões que são ocultas ao homem, 
cujo entendimento depende daquilo que lhe é aparente; e, 
para realizar tal afirmação, a Águia não recorre a um raciocínio 
lógico, mas mostra que há mistérios que, não podendo ser 
penetrados pela razão humana, devem ser subordinados à fé69. 
Assim, Deus conferiu, no ato de criação, uma harmonia ao 
universo, o qual, contudo, nunca poderá alcançar a infinita 
perfeição de Deus, que dispôs em sua criação tanto aquilo que 
é oculto como aquilo que é manifesto aos homens. 

É muito perceptível nestas terzine a presença de 
assonâncias e consonâncias, principalmente no final dos 
versos, cujas rimas são em esto e esso. E o único verso branco 
da sequência, o quinto, termina com o termo verbo, que está em 
assonância com termos dos outros versos. Além disso, universo, 
em assonância e consonância com muitos outros termos da 
forma breve – principalmente os termos que estão em rima 
–, compensa, juntamente com verbo, a falta de rima no quinto 
verso, tornando essa “ausência” de rima quase imperceptível. 
Assim, há, na forma breve, uma relação muito forte entre 
todos os seus versos, intensificada pelos enjambements; e isso 
pode se projetar na ideia da harmonia essencial do universo, 
que é fundamental aqui. Por outro lado, a falta de rima no 
quinto verso pode conferir destaque ao termo verbo, que, 
diz-se aqui, supera qualquer capacidade conferida à criação. 
Desse modo, esta fala da Águia, considerada enquanto forma 
aforismática, pode ser traduzida da seguinte maneira:

“Aquele que girou o compasso ao extremo do mundo, e 
dentro dele distinguiu tanto o oculto como o manifesto, não 

69 Cf. LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 532).
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pôde o seu valor fazer tão impresso no universo, que o seu 
verbo não permanecesse em infinito excesso.”

XXVII.
Regnum celorum vïolenza pate

da caldo amore e da viva speranza,
che vince la divina volontate:

non a guisa che l’omo a l’om sobranza,
ma vince lei perché vuole esser vinta,
e, vinta, vince con sua beninanza.70

Estes versos compõem uma forma breve de esquema 
bimembre, correspondendo cada membro a uma de suas terzine. 
A afirmação principal do primeiro membro está nos seus dois 
primeiros versos e diz que o reino dos céus (Regnum celorum) 
sofre a violência da caridade (caldo amore) e da esperança. Já 
no terceiro verso, vince, embora esteja no singular, tem como 
sujeitos caldo amore e viva speranza; logo, este verso caracteriza 
dois elementos que compõem a afirmação principal, dizendo 
que a caridade e a esperança vencem a vontade divina. Desse 
modo, a primeira terzina, em sua totalidade, diz que o reino 
dos céus é subjugado pela caridade e pela esperança, que 
vencem a vontade divina; e, com isso, pode-se dizer que o 
terceiro verso fundamenta os dois primeiros, pois é porque a 
caridade e a esperança vencem a vontade divina que o reino 
dos céus sofre a sua violência. Nesta fala, o primeiro verso 
constitui uma citação da frase evangélica regnum caelorum vim 
patitur71, e confere à salvação humana uma ideia de conquista 
que o homem deve realizar pelo exercício da caridade e da 
esperança. É esse, portanto, o sentido que a expressão vïolenza 

70 Paradiso XX, 94-99.
71 Evangelium secun-
dum Mattheum 11, 12. 
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pate assume aqui: o reino dos céus é conquistado pela caridade 
e pela esperança humanas, que vencem a vontade divina. 

Já a segunda terzina apresenta uma nova afirmação que 
faz uma ressalva à primeira terzina, sem invalidá-la. O quarto 
verso, iniciado pelo termo non, imediatamente problematiza 
o que se afirmou anteriormente, mediante uma comparação 
em negativo: a caridade e a esperança vencem o reino dos 
céus, mas não como (a guisa che) um homem que, pela força, 
subjuga outro; isto é, a relação entre o reino dos céus e as 
virtudes humanas não cria uma situação de igualdade, como 
seria o confronto entre dois homens. Após a problematização 
feita pelo quarto verso, o quinto verso introduz então a 
ressalva feita à primeira terzina, referindo-se agora não mais 
a caldo amore e viva speranza, mas a divina volontate, retomada 
mediante lei; pode-se dizer que, nesse sentido, o quinto verso 
ganha destaque por ser o único verso branco da sequência, 
sendo que a ressalva iniciada por ele corresponde à afirmação 
principal do segundo membro, formada pelo quinto e sexto 
versos em conjunto, que dizem que, na verdade, é a vontade 
divina que vence, porque ela quer ser vencida (pela esperança 
e pela caridade), e assim, uma vez vencida, ela vence com a 
sua bondade. O quinto verso, portanto, apresenta um fato 
– relativo não mais às virtudes humanas, mas à vontade de 
Deus –, e conduz a uma conclusão geral apresentada no sexto 
verso, verso essencial do segundo membro, por trazer o seu 
confronto com o primeiro membro: é a vontade divina que, 
uma vez vencida pela caridade e pela esperança, vence com a 
sua bondade, pois ela quer ser vencida pelas virtudes humanas. 

Estas terzine são relativas a uma situação narrada no canto 
XX do Paradiso: a Águia dos Espíritos Justos está esclarecendo 
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uma dúvida de Dante, que viu, dentre as almas do sexto céu, 
dois pagãos, Trajano e Rifeu. Não obstante não esteja no 
início do discurso da Águia, esta forma breve é o início efetivo 
da sua resposta, introduzida pelas duas terzine anteriores, 
que abrem o seu discurso. Mediante a sua resposta, a Águia 
mostra que, embora os pagãos sejam a princípio condenados, 
as virtudes humanas, quando sinceras e intensas, podem 
contrariar essa primeira determinação divina, vencendo, 
portanto, a vontade divina. Trajano e Rifeu são exemplos 
disso. Entretanto, quando isso ocorre – e a primeira vontade 
de Deus é “vencida” –, quem verdadeiramente triunfa é a 
bondade divina, que, querendo ser vencida pelas virtudes 
humanas, quer que os homens sejam salvos. 

Assim, essas terzine revelam a coerência existente entre 
a justiça e a misericórdia divinas: a princípio, a justiça exige 
que os pagãos sejam condenados; mas essa exigência pode 
ser contrariada pela virtude desses pagãos; quando isso 
acontece é, então, a misericórdia divina que triunfa, em seu 
desejo de salvar com justiça os homens. Desse modo, o 
segundo membro não contradiz o primeiro, mas cria a ideia 
de coerência entre a justiça e a misericórdia divinas – que, a 
princípio, podem parecer em tensão –, apresentando Deus 
como o único que pode realmente conceder a salvação ao 
homem: o homem conquista a sua salvação no sentido de que, 
sendo verdadeiramente virtuoso, ele torna justa a sua salvação 
aos olhos de Deus, que, não podendo não ser justo, permite 
a sua salvação. Logo, essa forma breve, além de articular as 
ideias da justiça e da misericórdia divinas, articula também 
a vontade do homem de ser salvo e a vontade de Deus de 
salvar.
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A coerência que as terzine criam entre elementos que 
parecem em tensão torna a sua leitura muito peculiar: há 
aqui duas afirmações que também parecem em tensão e dão 
a impressão de que irão se contradizer; mas, na verdade, o 
que ocorre é uma coesão entre duas afirmações igualmente 
verdadeiras. O primeiro verso, sendo uma sentença bíblica 
e mantendo as suas duas primeiras palavras em latim, torna 
solene o tom dessas terzine, o qual é enriquecido também pela 
presença de dois provençalismos em rima: sobranza e beninanza; 
chama atenção ainda a constante repetição das sílabas vin e vi 
– esta última pode ainda remeter ao termo latino vis (“força”, 
“violência”). Tudo isto cria grande harmonia entre os versos, 
que, harmonizando elementos variados (termos latinos e 
provençalismos), harmonizam também duas afirmações que 
inicialmente parecem em conflito, compondo uma forma 
breve que pode ser traduzida da seguinte maneira:

“Regnum celorum suporta a violência do amor ardente e 
da viva esperança, que vencem a divina vontade: não como 
homem que sujeita outro homem, mas vence ela mesma 
porque quer ser vencida, e, vencida, vence com sua bondade.”

XXVIII.
O predestinazion, quanto remota 
è la radice tua da quelli aspetti
che la prima cagion non veggion tota!72

Tem-se aqui uma exclamatio que faz parte do discurso 
realizado pela Águia no canto XX do Paradiso, no qual 
também está presente a forma breve anterior. Entretanto, 
essas duas formas breves, apresentando notáveis diferenças 
entre si, marcam dois momentos diversos dentro deste 

72 Paradiso XX, 130-
132.
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discurso: a forma breve anterior introduz a explicação da 
Águia relativa à salvação de Trajano e Rifeu; esta terzina, por 
sua vez, inicia, no mesmo discurso, a admoestação da Águia 
para que não se julgue a salvação das almas, o que, sendo um 
tema recorrente no Paradiso, tem também estreita relação com 
a questão da inesperada salvação dos pagãos Trajano e Rifeu. 
Assim, a diferente articulação que cada uma dessas formas 
breves estabelece com o discurso que elas compõem mostra 
as diversas funções que as formas breves podem assumir nas 
situações em que se fazem presentes. 

Esta exclamatio é formada por um enunciado único, mas, 
diferentemente de outras formas breves constituídas por 
uma única afirmação, ela não articula diferentes partes, sendo 
constituída pelo encadeamento de seus elementos, que não 
chegam a constituir partes operantes dentro da terzina. O 
primeiro verso apresenta em O predestinazion o termo ao qual 
a terzina está se dirigindo; com isso, a exclamatio se destaca do 
discurso, pois, mediante ela, a Águia se dirige – por apenas 
uma terzina – a predetinazion, que, então, é personificada aqui. 
Isso mostra que se trata, na verdade, de uma apostrophatio, 
figura retórica mediante a qual o discurso é interrompido e 
o orador se dirige momentaneamente a alguém ou a alguma 
coisa personificada73; neste caso específico – como, de resto, 
ocorre em outras situações do poema –, a apostrophatio se 
resolve em exclamatio. Já no segundo verso, o termo aspetti 
é um latinismo (do verbo aspicior, “vejo”) e aqui significa 
especificamente “olhares”, estando no plural de modo a 
abranger metonimicamente não só os homens vivos, mas 
as criaturas de modo geral, incluindo os anjos e as almas do 

73 Cf. o verbete “apos-
trophe” em Encyclo-
pedia of  Rhetoric and 
Composition: commu-
nication from ancient 
times to the informa-
tion age, ed. There-
sa Enos. New York, 
London: Garland Pu-
blishing, 1996, p. 14. 
Sobre os diferentes 
empregos da apostro-
phatio – nunca casuais 
– no poema de Dante, 
cf. CORSI, Sergio. Il 
“modus digressivus” 
nella Divina Comme-
dia, op. cit., 1987, pp. 
134-136.
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Paraíso74. O terceiro verso é a especificação da expressão quelli 
aspetti, sendo tota um termo latino que significa “toda”. 

Assim, a forma breve fala sobre como a origem (radice) 
da predestinação divina é remota às criaturas (quelli aspetti), 
que não veem a primeira causa em sua totalidade. Isto é, a 
predestinação divina é um mistério imperscrutável, e a sua 
origem é inacessível às criaturas, incapazes de apreender a 
primeira causa, Deus – e, portanto, os seus desígnios –, em 
sua totalidade. Com isso, percebe-se que a terzina pode ser 
lida, de certo modo, como uma caracterização de predestinazion, 
aqui considerada um mistério aos olhos das criaturas. Além 
disso, pode-se concluir que o terceiro verso funciona como 
uma espécie de fundamento de quanto remota è la radice tua, 
justificando, de certo modo, o emprego de remota: de fato, a 
razão de tudo quanto Deus predispõe é remota às criaturas 
justamente porque elas não são capazes compreender Deus 
em sua totalidade. 

Dentro do canto XX do Paradiso, esta terzina, falando da 
impossibilidade de se conhecer plenamente a predestinação, 
é motivada pelo caso da salvação excepcional dos pagãos 
Trajano e Rifeu. Assim, a apostrophatio realizada pela Águia, 
surgindo de uma situação específica, enuncia uma verdade 
geral, da qual o caso de Trajano e Rifeu passa a servir como 
exemplo, mostrando que há determinações divinas que podem 
contrariar as expectativas humanas, porque a verdadeira 
razão dos desígnios divinos é inacessível ao entendimento 
das criaturas. Por isso, percebe-se também que esta terzina é 
muito coerente com o novo rumo tomado pelo discurso da 
Águia, o qual, conduzindo-se para a sua conclusão, passará a 
ser agora uma admoestação para que as pessoas não queiram 

74 Cf. SINGLETON 
(1991), op. cit., ad lo-
cum (p. 344). 
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julgar o destino final das almas. Assim, esta forma breve, 
ao mostrar que o mistério da predestinação é inacessível ao 
entendimento das criaturas, fundamenta a admoestação que 
constitui a última parte do discurso. 

Merecem atenção detida alguns elementos desta terzina. 
Primeiramente, o fato de ela ser constituída por uma sequência 
de endecasillabi a maiore acentua a unidade criada pelo seu 
enunciado único. No terceiro verso, nota-se também a rima 
interna criada entre predestinazion e cagion, que tem ainda um eco 
em veggion. A presença de um latinismo (aspetti) e de um termo 
latino (tota) tornam o tom da terzina solene, que, juntamente 
com o tom solene da forma breve anterior, se projeta no 
discurso como um todo, o qual se torna mais elevado também 
pela presença da apostrophatio, frequentemente empregada 
como modo de elevar o discurso75. Com isso, esta terzina, em 
sua constituição de forma breve, pode ser assim traduzida:

“Ó predestinação, quão remota é a tua raiz daqueles 
olhares que não veem a primeira causa inteira!” 

XXIX.
E voi, mortali, tenetevi stretti
a giudicar: ché noi, che Dio vedemo,
non conosciamo ancor tutti li eletti76.

Esta terzina, presente no mesmo discurso da Águia no 
canto XX do Paradiso, constitui uma forma breve de esquema 
bimembre. O primeiro membro – E voi, mortali, tenetevi stretti 
/ a giudicar – realiza uma advertência, cujo destinatário está 
explícito em mortali. Por meio dela, a Águia está dizendo que 
os mortais devem ser cautelosos (tenetevi stretti) ao realizar 
julgamentos. Aqui, como ocorreu em uma forma breve 

75 Cf. o verbete “apos-
trophe” em Encyclo-
pedia of  Rhetoric 
and Composition: 
communication from 
ancient times to the 
information age, ed. 
Theresa Enos, op. 
cit., p. 14; cf. também 
TATEO, Francesco. 
Verbete “apostrofe”, 
Treccani.it – Enciclo-
pedia Dantesca, Isti-
tuto dell'Enciclopedia 
Italiana, 1970. Acesso 
em 10 de abril de 2016, 
http://www.treccani.
it/enciclopedia/apos-
trofe_(Enciclopedia-
-Dantesca)/.
76 Paradiso XX, 133-
135.
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já analisada77, o verbo giudicar está sendo empregado sem 
nenhum complemento, o que cria certa lacuna na leitura do 
primeiro membro, a qual, contudo, é preenchida pelo segundo 
membro. Isso cria, no primeiro membro, uma suspensão que 
só é resolvida no segundo membro, o que, entretanto, não 
significa que eles não possam ser considerados membros 
relativamente autônomos da terzina, uma vez que o segundo 
membro está apenas iluminando um elemento do primeiro. 

O segundo membro – ché noi, che Dio vedemo, / non conosciamo 
ancor tutti li eletti – introduz o fundamento da advertência: os 
mortais devem ser cautelosos ao julgar, porque as próprias 
almas do Paraíso (noi), que veem Deus, não conhecem 
ainda todos os que serão salvos (tutti li eletti). Desse modo, 
a expressão non conosciamo ancor tutti li eletti evidencia que, no 
primeiro verso, giudicar está sendo empregado no sentido 
específico de pretender julgar de antemão o destino final das 
almas. Desse modo, mediante esta advertência, a Águia está 
dizendo que os mortais não devem pretender julgar o destino 
final das pessoas, pois as próprias almas do Paraíso, que veem 
Deus, ainda não conhecem todos os que serão salvos. Logo, 
percebe-se que o verbo giudicar, não apresentando nenhum 
complemento explícito, está sendo empregado do mesmo 
modo e com o mesmo sentido que ele apresenta na forma 
breve XXI, que constitui uma exortação de São Tomás de 
Aquino para que as pessoas não se ponham a julgar o destino 
final das almas alheias.

O desenvolvimento do segundo membro revela alguns 
aspectos interessantes desta forma breve. O fundamento 
da advertência consiste na apresentação de um fato relativo 
a noi que cria, a princípio, uma oposição com voi. A linha 

77 Cf. supra forma bre-
ve XXI do Paradiso.
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principal do fato (noi non conosciamo ancor tutti li eletti) é 
interrompida pela oração intercalada che Dio vedemo, a qual 
traz uma característica essencial de noi, criando efetivamente a 
oposição a voi: as almas do Paraíso, ao contrário dos mortais, 
veem Deus. Essa interrupção, tendo efeito de suspender a 
linha principal, é necessária, mas não porque possibilita o seu 
desenvolvimento. Na verdade, aqui é percebida uma relação 
muito peculiar entre a linha principal e a sua interrupção: 
neste caso, che Dio vedemo não funciona como meio de tornar 
possível a enunciação de non conosciamo ancor tutti li eletti; parece 
haver antes uma contradição entre ambas as orações. Por um 
lado, a oração intercalada opõe noi a voi: as almas do Paraíso 
podem ver Deus, enquanto os mortais não podem. Por outro 
lado, a oração principal revela algo em comum entre noi e voi: 
as almas do Paraíso, assim como os mortais, não conhecem 
todos os que ainda serão salvos. 

Há, portanto, uma quebra de expectativa na passagem 
entre a oração intercalada e a oração principal, e é isso que 
confere ao segundo membro a eficácia necessária para que ele 
possa de fato fundamentar o primeiro: os homens não devem 
querer julgar quem será salvo, porque as próprias almas do 
Paraíso, que veem Deus, não conhecem todos os que serão 
eleitos. Isto é, se nem as almas do Paraíso conhecem aqueles 
que serão salvos, é inadmissível que os mortais, que nem 
podem ver Deus, tenham tal pretensão. Com isso, percebe-se 
que a terzina se desenvolve mediante a articulação fundamental 
entre voi (primeiro membro) e noi (segundo membro), e que 
a oração che Dio vedemo se revela essencial para a realização da 
advertência e para a apresentação do seu fundamento. 
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Esta terzina vem imediatamente depois da forma breve 
anteriormente analisada, a qual, como foi dito, opera uma 
mudança no discurso da Águia, que passa a realizar uma 
admoestação para que as pessoas não se ponham a julgar o 
destino final das almas. Enquanto a terzina anterior caracteriza 
a predestinação de modo a sustentar a admoestação que a 
segue, esta terzina traz a essência da admoestação, realizando 
uma advertência direta aos mortais e conduzindo o discurso 
à sua conclusão. Mas o mais interessante é o modo como essa 
advertência se desenvolve: ela parte de uma distinção entre as 
visões que os mortais e as almas do Paraíso têm da predestinação 
divina, de modo a concluir que, na verdade, ambas as visões são 
limitadas, não obstante as almas do Paraíso possam ver Deus78. 
E esta é, por extensão, a conclusão à qual o discurso da Águia 
conduz, cujo ponto de partida (caso específico da salvação de 
Trajano e Rifeu) levou à enunciação desta advertência geral, 
reforçando mais uma vez a superioridade dos desígnios divinos 
em relação ao julgamento humano, realizado com base na 
aparência. Tal ideia da pretensão e ignorância humanas diante 
das determinações divinas é tema já recorrente nos discursos 
de outras personagens do Paradiso, dentre as quais São Tomás 
de Aquino, cujo discurso, no canto XIII, apresenta três das 
formas breves aqui analisadas. Assim, esta terzina, enquanto 
uma advertência, pode ser traduzida da seguinte maneira:

“E vós, mortais, sede cautelosos ao julgar: porque nós, 
que Deus vemos, não conhecemos ainda todos os eleitos.”

XXX.
Le mura che solieno esser badia 
fatte sono spelonche, e le cocolle

sacca son piene di farina ria.79

78 Cf. SINGLETON 
(1991), op. cit., ad lo-
cum (p. 345).
79 Paradiso XXII, 76-
78
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Tem-se aqui uma terzina formada pela união de duas 
afirmações de estrutura e sentido muito próximos, que 
constituem, cada uma, um membro independente, compondo 
uma forma breve de esquema bimembre. A principal 
semelhança percebida entre as afirmações se deve ao fato 
de ambas se construírem sobre a formação de imagens e ao 
modo como essas imagens são criadas dentro da terzina.

O enunciado do primeiro membro, Le mura che solieno 
esser badia / fatte sono spelonche, diz que os muros que eram 
abadias se tornaram espeluncas. A afirmação tem como base 
a criação de uma metonímia pelo termo mura, que, mediante 
a especificação realizada em che solieno esser badia, pode ser 
compreendido em totalidade. Isto é, mura poderia, a princípio, 
dificultar a compreensão da primeira afirmação, não fosse a 
especificação realizada logo em seguida em che solieno esser badia, 
a qual permite identificar em todo o primeiro verso a ideia dos 
monastérios. Assim, São Bento – em cujo discurso esta terzina 
se apresenta – está dizendo que os monastérios se tornaram 
espeluncas, o que ecoa duas frases bíblicas. A primeira é do 
Livro de Jeremias, que diz ergo spelunca latronum facta est domus ista 
in qua invocatum est nomen meum in oculis vestris80; a segunda é uma 
frase proferida por Jesus no templo, conforme o Evangelho 
de São Mateus: scriptum est / domus mea domus orationis vocabitur 
/ vos autem fecistis eam speluncam / latronum81. Por essas frases 
bíblicas, pode-se compreender com mais clareza o sentido 
que spelonche assume aqui, pois, mediante esse termo, São 
Bento está dizendo que os monastérios se tornaram a morada 
de ladrões; isto é, o que era antes destinado ao culto divino 
(ideia sugerida em badia) se tornou lugar de ladrões. Com isso, 
percebe-se que o primeiro membro cria uma oposição entre 

80 Liber Hieremiae 
Prophetae 7,11.
81 Evangelium Secun-
dum Mattheum, 21,13.
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che solieno esser badia e fatte sono spelonche, a qual se estabelece 
essencialmente entre badia e spelonche, projetando-se em um 
confronto entre passado e presente, o qual é criado pela 
forma verbal solieno82.

Já no segundo membro São Bento diz que as vestes 
monacais (cocolle) são bolsas cheias de farinha estragada (farina 
ria), que, de acordo com Anna Maria Chiavacci Leonardi, 
enganam aqueles que as veem, não permitindo saber se 
guardam farinha de boa ou má qualidade. Aqui também há 
a formação de uma imagem, que está na correspondência 
criada entre cocolle e sacca, cujo complemento (piene di farina 
ria) conduz à percepção de uma nova imagem criada em 
segundo plano: aqui os monges, cuja ideia está implícita no 
termo cocolle, são chamados de farina ria. Assim, o termo cocolle 
cria uma metonímia, à semelhança do que ocorre com mura 
no primeiro membro. Entretanto, porque mura é, a princípio, 
um termo muito genérico, houve, no primeiro membro, a 
necessidade da especificação criada em che solieno esser badia, 
para que se pudesse compreender o seu verdadeiro referente; 
mas o que ocorre no segundo membro é diferente, porque 
cocolle já tem um sentido bastante específico, que está de acordo 
com o plano efetivo da forma breve, que fala da decadência 
dos mosteiros. 

Desse modo, esta forma breve, em sua totalidade, diz que 
os mosteiros se tornaram a morada de ladrões e que as vestes 
dos monges são sacos cheios de farinha estragada. Percebe-
se, com isso, a semelhança entre os dois membros e aquilo 
que eles enunciam. O primeiro se desenvolve mediante o 
contraste entre badia e spelonche; já o segundo se desenvolve 
pelo contraste entre cocolle e sacca. Entretanto, o que a forma 

82 Segundo A. M. C. 
Leonardi, esse verbo é 
empregado mais vezes 
no poema para expres-
sar um confronto en-
tre passado e presente. 
Cf. LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 613).
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breve faz é justamente criar uma identidade (mediante fatte 
sono e son) entre estes termos que, a princípio, não deveriam 
estar em correspondência; e isso aponta, então, para uma ideia 
de desordem, que é fundamental aqui: os mosteiros deveriam 
ser abadias, mas se tornaram espeluncas, assim como as vestes 
monacais não passam de sacos cheios de farinha estragada. 
Por isso, embora os membros tenham referentes diferentes 
– uma vez que o primeiro se refere a mura e o segundo se 
refere a cocolle –, ambos apontam para o mesmo sentido: a 
decadência dos monastérios. Além disso, ambas as afirmações 
conduzem à percepção de uma imagem criada em segundo 
plano, e isso ocorre precisamente por causa do modo como os 
termos mura e cocolle estão empregados. No primeiro membro, 
São Bento fala que os monastérios se tornaram a morada 
de ladrões, o que, por extensão, significa que os monges se 
tornaram ladrões; já no segundo membro, São Bento está 
chamando os próprios monges de farina ria83. Assim, ambos 
os membros sugerem, em seu segundo plano, um predicado 
relativo ao mesmo referente: os monges, que são, de fato, os 
causadores da decadência dos mosteiros, tema desta forma 
breve. Logo, cada membro tem sentido em si mesmo, mas o 
seu verdadeiro valor está na sua união, já que eles convergem 
para uma mesma ideia. 

Situada no contexto mais específico do qual faz parte, 
esta terzina se refere aos beneditinos, ordem religiosa fundada 
por São Bento, acusada de não mais seguir os preceitos de seu 
fundador. Entretanto, esta terzina, ao falar da decadência dos 
monges beneditinos em termos gerais, realiza uma afirmação 
de maior abrangência, que se aplica a todos os monges, cujas 
atitudes causam a decadência de suas ordens religiosas. E esta 

83 Anna Maria Chiavac-
ci Leonardi cita uma 
explicação mais deti-
da, fornecida por Buti, 
dessa segunda imagem 
formada na terzina: 
“come della mala fari-
na esce malo pane, così 
de le male voluntadi, 
che sono nei monaci, 
esceno male operazio-
ni.” Cf. LEONARDI, 
op. cit., ad locum (p. 
613).
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afirmação abrangente, por sua vez, torna-se mais forte ao criar 
efetivas correspondências entre mura e spelonche, e entre cocolle 
e sacca: aqui, São Bento não está realizando comparações, mas 
está, mediante fatte sono e son, afirmando a efetiva identidade 
entre estes termos que, a princípio, não se corresponderiam. 
Na verdade, a comparação amenizaria a ideia que aqui tem 
que ser enunciada em forte tom de condenação, pois a 
corrupção daqueles que, aparentemente, escolheram uma vida 
de devoção a Deus é uma questão verdadeiramente passível 
de censura. Desse modo, esta terzina, considerada enquanto 
forma breve, poderia ser traduzida como:

“Os muros que costumavam ser abadias se tornaram 
espeluncas, e as túnicas são bolsas cheias de má farinha.” 

XXXI.
Ma grave usura tanto non si tolle 

contra ’l piacer di Dio, quanto quel frutto 
che fa il cor de’ monaci sì folle84.

São Bento, mediante esta terzina, está proferindo uma 
forma breve de afirmação única, o que se deve essencialmente 
à estrutura tanto quanto, que articula suas duas partes principais 
sem lhes conferir a autonomia necessária à constituição de 
um membro: tanto cria a necessidade de uma resolução que só 
se encontra em quanto, o que faz com que uma parte remeta 
à outra mutuamente, sem que nenhuma se sobreponha 
efetivamente à outra. 

Nestes versos, São Bento está dizendo que a mais alta 
taxa de usura (grave usura) não é tirada dos outros (non si tolle) 
com tanta ofensa a Deus (contra ’l piacer di Dio) quanto o fruto 
que torna o coração dos monges tão louco. Percebe-se, com 

83 Paradiso XXII, 79-
81.
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isso, que alguns elementos fundamentais desta terzina devem 
ser observados mais detidamente. A articulação essencial 
que cria esta terzina é a relação de comparação estabelecida 
entre suas duas partes principais, representada sobretudo 
por tanto quanto, estrutura à qual se deve a unidade verificada 
na terzina. Além disso, esta comparação se estabelece 
especificamente entre grave usura e quel frutto, que são, de fato, 
os termos principais de suas respectivas partes; logo, a relação 
estabelecida entre as duas partes se dá mediante a comparação 
específica entre os seus termos principais. Entretanto, a 
compreensão de quel frutto seria comprometida caso o termo 
não fosse especificado pelo terceiro verso, mediante o qual o 
seu significado efetivo pode ser apreendido: trata-se de uma 
referência aos arrecadamentos da Igreja, que, sendo a princípio 
destinados aos pobres85, criam ambição desmedida no coração 
dos monges. Assim, em análise mais exata, a comparação se 
estabelece aqui entre, por um lado, grave usura, e, por outro, 
quel frutto che fa il cor de’ monaci sì folle, que, formando um 
circunlóquio, cria equilíbrio entre as partes principais da terzina, 
que acabam tendo aproximadamente a mesma extensão. E 
isso ocorre precisamente porque, enquanto usura já tem um 
significado bastante específico, o termo frutto, embora não 
esteja empregado genericamente – o que se percebe por quel –, 
precisa ser especificado, para se adequar ao contexto geral da 
terzina. Com isso, pode-se concluir que toda a segunda parte 
da terzina consiste no segundo termo da comparação, sendo o 
terceiro verso, de certo modo, o fundamento da terzina. 

Entretanto, o que parece ser mais problemático aqui é a 
leitura de non si tolle, alvo de controvérsias entre comentadores 
da Commedia. Segundo alguns86, tolle estaria sendo empregado 

85 Esta ideia se torna 
mais clara na terzina 
que vem imediatamen-
te depois: ché quan-
tunque la Chiesa quar-
da, tutto / è de la gente 
che per Dio dimanda; 
/ non di parenti né 
d’altro più brutto., Pa-
radiso XXII, 82-84.
86 Dentre os quais 
podem ser citados G. 
Robuschi (Cf. RO-
BUSCHI, op. cit., ad 
locum, p. 578) e Nic-
colò Tommaseo (Cf. 
TOMMASEO, op. cit., 
nota a Paradiso XXII, 
terzina 27, p. 1945).
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aqui no sentido de “elevar-se”, significando que a usura, 
pecado grave, não se eleva tanto contra a vontade divina 
quanto o fruto que cria ambição no coração dos monges. Mas 
essa parece ser uma leitura falha, pois, de fato, o que desagrada 
a Deus não é o fruto que torna os monges ambiciosos – isto 
é, o dinheiro da Igreja destinado aos pobres –, mas sim o 
fato de ele tornar os monges tão ambiciosos a ponto de 
estes o tirarem dos pobres; logo, é a atitude dos monges que 
ofende a Deus. Isso é um dos argumentos que sustentam a 
leitura que Anna Maria Chiavacci Leonardi faz do termo, a 
qual corresponde à leitura que já se encontra em Cristoforo 
Landino e à leitura de Charles Singleton, que, contudo, não a 
justifica87: tolle está sendo empregado no sentido de “subtrair”, 
com ideia especificamente monetária, sendo predicado tanto 
de usura como de frutto. Desse modo, São Bento estaria 
dizendo que uma alta taxa de usura, quando tomada de 
alguém, não ofende tanto a Deus quanto o fato de os monges 
ambiciosos tomarem as rendas da Igreja, destinadas aos 
pobres. Anna Maria Chiavacci Leonardi sustenta a sua leitura 
ainda pelo fato de esse verbo (togliere) e seus derivados serem 
empregados em outros trechos do poema com o mesmo 
sentido especificamente monetário, não sendo empregados 
nenhuma vez no sentido de “elevar-se”88. Com isso, São 
Bento está, então, comparando a usura à ambição que leva os 
monges a roubarem o dinheiro destinado aos pobres, dizendo 
que a atitude dos monges ofende mais a Deus do que a usura, 
que, sabe-se, é um pecado bastante grave89.

Esta terzina segue imediatamente a terzina anteriormente 
analisada, ambas fazendo parte não só do mesmo discurso, 
mas também do mesmo momento desse discurso, no qual 

87 Cf. LANDINO, op. 
cit., ad locum (p. 1879); 
SINGLETON (1991), 
op. cit., ad locum (p. 
364).
88 Cf. LEONARDI, op. 
cit., ad locum (pp. 613-
614).
89 Sobre a usura e a sua 
gravidade na Com-
media, cf. Inferno XI, 
94-115. 
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São Bento está deplorando a decadência dos monastérios. 
Enquanto, na forma breve anterior, ele sugere que a decadência 
dos monastérios se deve à corrupção moral dos monges – que 
não mais seguem os seus preceitos –, aqui ele está dizendo no 
que consiste essa corrupção e o quanto ela desagrada a Deus. 
Trata-se da ambição pelo dinheiro da Igreja, que desagrada 
mais a Deus do que o pecado da usura, reconhecidamente 
grave. Assim, São Bento cria uma relação de comparação 
entre o pecado da usura e o pecado cometido pelos monges 
tomados pela ambição, concluindo que a ambição dos monges 
é mais grave e desagrada mais a Deus do que a usura, porque 
a ambição leva os monges a roubarem o dinheiro que a Igreja 
destinou aos pobres; e isso ilumina o fato de, na forma breve 
anterior, os monges serem chamados de ladrões. 

Desse modo, percebe-se que, tanto na forma breve 
anterior como na presente, a corrupção dos monges é 
apresentada com bases essencialmente materiais, tornando-se 
mais claro o motivo pelo qual os monges são implicitamente 
chamados de ladrões na forma breve anterior. Além disso, 
chamam atenção os acentos principais destes versos, que 
recaem sobre os termos fortes da forma breve: usura, piacer, 
Dio, frutto, cor, monaci, folle. Com isso, esta terzina, considerada 
como forma aforismática, pode ser assim traduzida:

“Mas a grave usura não é subtraída tanto contra a vontade 
de Deus quanto aquele fruto que torna o coração dos monges 
tão louco.”

XXXII.
La carne d’i mortali è tanto blanda,

che giù non basta buon cominciamento
dal nascer de la quercia al far la ghianda.90

90 Paradiso XXII, 85-
87.
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Esta fala de São Bento, pertencendo ainda ao mesmo 
discurso no qual as duas formas breves anteriores estão 
presentes, é formada por uma única afirmação, que articula duas 
partes principais. A unidade da terzina se deve essencialmente 
à estrutura tanto che, a qual cria certa interdependência entre as 
duas partes: tanto, intensificando blanda, cria uma expectativa 
que só é resolvida por che, termo que, apresentando-se como 
efeito da intensificação, depende de tanto. Do mesmo modo, 
a unidade verificada na terzina é acentuada pelo fato de todos 
os seus versos serem endecasillabi a maiore. 

Assim, a primeira parte, sendo de compreensão bastante 
simples, corresponde ao primeiro verso, que revela a ideia 
essencial da afirmação realizada pela terzina: la carne d’i mortali è 
blanda; isto é, a carne dos mortais é fraca, o que, por extensão, 
indica a inclinação humana ao pecado. Já a segunda parte, que 
corresponde aos dois versos seguintes, introduz um fato que 
confirma a afirmação realizada no primeiro verso. O termo giù, 
referindo-se ao mundo, não deixa de ser uma ligeira marca de 
interlocução que, desconsiderada, não prejudicaria o sentido 
da terzina como um todo; entretanto, o termo tem valor em 
sua estreita relação com mortali (no primeiro verso), uma 
vez que ambos marcam, de certa forma, um distanciamento 
entre São Bento e aqueles a quem ele se refere: São Bento, 
coerentemente, não se inclui nas suas palavras, uma vez que 
elas falam sobre as consequências da fraqueza humana no 
mundo, do que ele, como alma do Paraíso, não faz parte. 
Desse modo, a segunda parte diz basicamente que, no mundo 
(giù), um bom começo (buon cominciamento) não dura (basta) o 
tempo necessário para que um carvalho (quercia) nasça e dê 
fruto (far la ghianda). A expressão buon cominciamento, que pode 
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não ser bem compreendida em uma primeira leitura, refere-
se, na verdade, a uma obra humana empreendida com boas 
intenções, tendo, por isso, um bom início.

A terzina, em sua totalidade, diz que a carne mortal é 
tão fraca que uma boa iniciativa não dura do nascimento 
de um carvalho ao aparecimento de seus frutos. Com isso, 
percebe-se que o terceiro verso introduz uma imagem que 
se desenvolve em plano diferente daquele da afirmação 
principal, funcionando o segundo verso como transição 
entre esses dois planos. A imagem tem função de indicador 
temporal; entretanto, há controvérsias entre os comentadores 
sobre a duração de tempo que ela está indicando nesse caso 
específico: embora a maioria dos comentadores sustente que 
o tempo efetivo que se estende entre o nascimento de um 
carvalho e o aparecimento de seus frutos é de vinte anos, 
Charles Singleton e Anna Maria Chiavacci Leonardi afirmam 
que, na terzina, o sentido que se deve inferir da imagem é de 
uma duração de tempo muito menor91. Essa parece ser uma 
leitura mais correta da imagem, que, em relação ao restante 
da terzina, estaria sendo realmente empregada em sentido 
figurado, com o que se deduz que aqui a duração de tempo 
que ela sugere não deve ser tomada literalmente: o nascimento 
do carvalho e o aparecimento dos seus frutos estariam, 
respectivamente, em correspondência com a boa iniciativa de 
obras humanas e o seu termo que, porque a carne mortal é 
fraca, não é necessariamente bom. Assim, São Bernardo está 
dizendo que a carne mortal é tão fraca e inclinada ao pecado 
que a boa intenção de um homem não necessariamente dá 
bons resultados; com isso, a sua terzina constitui uma forma 
breve cuja tradução pode ser:

91 Cf. SINGLETON 
(1991), op. cit., ad lo-
cum (p. 364); LEO-
NARDI, op. cit., ad 
locum (p. 614).
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“A carne dos mortais é tão fraca que no mundo um bom 
começo não dura do nascer de um carvalho ao aparecer de 
seus frutos.”

XXXIII.
fede è sustanza di cose sperate 

e argomento de le non parventi;
e questa pare a me sua quiditate.92

Esta terzina constitui uma das poucas formas breves do 
Paradiso que são enunciadas por Dante enquanto personagem, 
e não narrador. É uma forma breve de esquema bimembre, 
sendo que o primeiro membro corresponde aos dois primeiros 
versos, e o segundo corresponde ao último. O primeiro 
membro realiza uma descrição de fede, tema da terzina, 
conferindo-lhe dois predicados, cada um correspondente a 
um verso, por meio dos quais Dante está afirmando que a 
fé (fede) é substância das coisas esperadas (primeiro verso) e 
argumento das não aparentes (segundo verso). No segundo 
verso, le está retomando o termo cose do primeiro; com 
isso, percebe-se que o primeiro verso estabelece, mediante 
sustanza, uma relação entre fede e cose sperate, e o segundo verso 
estabelece, mediante argomento, uma relação entre fede e (cose) 
non parventi. 

No canto XXIV do Paradiso, São Pedro examina Dante 
sobre a fé, constituindo estes versos a resposta de Dante 
à primeira pergunta feita pelo santo: Dì, buon Cristiano, fatti 
manifesto / fede che è?93. E Dante responde com os mesmos 
termos que constituem uma sentença de São Paulo na sua 
Epístola aos Hebreus: est autem fides sperandorum substantia / 
rerum argumentum non parentum.94 É isso, portanto, que confere 

92 Paradiso XXIV, 64-
66. 
93 Idem, 52-53. 
94 Epistula ad Haebre-
os 11, 1. Sobre essa tra-
dução que Dante faz 
da sentença paulina, 
Anna Maria Chiavacci 
Leonardi diz: “E per 
uno di quei singolari 
miracoli propri della 
poesia dantesca, le pa-
role passano dal testo 
latino al verso italiano 
senza alcuna scossa, 
come se per quello 
fossero state scritte” 
(LEONARDI, op. cit., 
ad locum, p. 666).
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autoridade às palavras de Dante, o que ele mesmo reconhece 
ao introduzir a sua resposta a São Pedro por meio das palavras: 

Come ’l verace stilo
ne scrisse, padre, del tuo caro frate
che mise teco Roma nel buon filo95.

A expressão cose sperate deve ser aqui compreendida em 
seu sentido especificamente cristão: o primeiro membro, 
assim como a sentença paulina, está dizendo que a fé é a 
substância da esperança cristã da vida eterna, e a prova 
(argomento) daquilo que não é aparente ao entendimento 
humano, levando o homem a crer naquilo que ele não vê. 
Dizer que a fé é substância da esperança cristã significa que 
a fé é o que dá consistência àquilo que o cristão espera: é a 
realidade antecipada, na terra, da existência de Deus e da vida 
eterna96. 

O primeiro membro da terzina bastaria, por si só, para 
constituir uma forma breve; entretanto, o emprego de quiditate, 
no terceiro verso, torna importante a sua inclusão na forma 
breve: quiditate vem do termo latino quiditas, que, derivado 
de quid, é de emprego escolástico e significa “essência”. 
Percebe-se, além disso, que, no segundo membro, sua está 
se referindo a fede. Assim, o terceiro verso, realizando uma 
correspondência entre o primeiro membro em sua totalidade 
e o termo quiditate, leva à compreensão de que os dois 
primeiros versos constituem a verdadeira essência (quiditate) 
da fé, segundo a opinião de Dante (pare a me), que, como dito 
anteriormente, segue a concepção paulina da fé. Ou seja, 
pelo último verso compreende-se que o primeiro membro 
enuncia a essência da fé, aquilo que a define filosoficamente. 

95 Paradiso XXIV, 61-
63.
96 Ideia que se torna 
mais clara alguns ver-
sos depois, quando 
Dante explica o signi-
ficado de sua resposta: 
Le profonde cose / 
che mi largiscon qui la 
lor parvenza, / a li oc-
chi di là giù non sì as-
cose, / che l’esser loro 
v’è in sola credenza, / 
sopra la qual si fonda 
l’alta spene; / e però 
di sustanza prende in-
tenza. Paradiso XXIV, 
70-75. 
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Entretanto, já o havia observado São Tomás de Aquino, a 
sentença paulina – e consequentemente a terzina dantesca – 
não constitui efetivamente uma definição de fé. Trata-se aqui, 
mais propriamente, de uma descrição dos efeitos da fé sobre 
a alma humana97. Desse modo, o segundo membro realiza 
uma nova afirmação, que se apresenta de maneira conclusiva 
em relação ao primeiro membro, que, em sua totalidade, está 
em correspondência com o termo quiditate: a essência da fé 
consiste em ela ser substância do que se espera e argumento 
do que não se vê. 

Entretanto, considerar esta forma breve como 
“bimembre” pode, a princípio, parecer equívoco, porque 
os dois primeiros versos são, com efeito, relativamente 
independentes entre si – desconsiderando-se a elipse de è no 
segundo verso –, uma vez que cada um realiza uma afirmação 
referente a fede. Mas o fundamental aqui é que ambos se 
projetam no termo quiditate, constituindo, somente em 
conjunto, a enunciação da verdadeira essência da fé. Logo, o 
seu verdadeiro valor se apresenta quando ambos são tomados 
em conjunto, pois, se um dos versos for tomado isoladamente, 
ele valerá tão-somente como uma afirmação relativa a fede, 
não se sustentando enquanto essência de fede, que, como 
se percebe pelo terceiro verso, é o que verdadeiramente 
importa aqui. Por isso, considerar esta forma breve como 
“bimembre” parece mais apropriado. E contribui para a visão 
dos dois primeiros versos como um conjunto o fato de suas 
estruturas serem muito semelhantes entre si, constituindo 
ambos endecasillabi a minore, cujos acentos principais recaem 
sobre os termos fortes da terzina.  Em relação aos versos 
que compõem esta terzina, Anna Maria Chiavacci Leonardi 

96 Cf. Tutte le opere, 
commenti a cura di 
Giovanni Fallani, Ni-
cola Maggi e Silvio 
Zennaro, op. cit., nota 
ad locum (pp. 584-
585); SINGLETON 
(1991), op. cit., ad 
locum (p. 390); LEO-
NARDI, op. cit., ad 
locum (p. 666).
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afirmou: “le grandi parole neotestamentarie escono com alta 
solennità nella ferma e lenta scansione del verso; sembra che, 
al loro risuonare nel cielo, si faccia silenzio tutto intorno.”98 
E, considerada essencialmente como forma breve, esta terzina 
pode ser assim traduzida:

“Fé é substância das coisas esperadas e argumento das 
não aparentes; e esta me parece sua essência.”

XXXIV.
« Spene », diss’ io, « è uno attender certo

de la gloria futura, il qual produce
grazia divina e precedente merto. »99

Esta terzina estabelece estreita relação com a anteriormente 
analisada, sobretudo porque ela também constitui a resposta 
de Dante a um exame; trata-se, no canto XXV, do exame 
de São Tiago sobre a esperança, e, por estes versos, Dante 
está definindo a esperança, em resposta à primeira pergunta 
do santo100. Logo, esta também é uma das poucas formas 
breves do Paradiso proferidas por Dante como personagem; e 
também aqui a resposta de Dante consiste na tradução de uma 
sentença canônica. Trata-se, desta vez, de uma frase presente 
nas Sententiae, manual de teologia de Pedro Lombardo: Est 
enim spes certa expectatio futurae beatitudinis, veniens ex Dei gratia et 
ex meritis praecedentibus 101. 

Estes versos constituem uma afirmação única, articulando 
duas partes que não podem ser efetivamente separadas, 
porque a segunda depende da primeira. Excluída a sua marca 
narrativa (diss’ io), a primeira parte (Spene è uno attender certo / 
de la gloria futura) constitui a afirmação essencial da definição, 
apresentando já no primeiro termo (spene) o tema da forma 

98 LEONARDI, op. 
cit., ad locum (pp. 665-
666).
99 Paradiso XXV, 67-
69.
100 Cf. Paradiso XXV, 
40-47.
101 Sententiae III, 
XXVI 1, conforme 
consta em The Divine 
Comedy, translated, 
with a commentary, by 
Charles S. Singleton, 
op. cit., nota ad locum 
(p. 405). Sobre a tradu-
ção que Dante realiza 
nesta terzina, Anna 
Maria Chiavacci Leo-
nardi afirma a mesma 
ideia já expressa no co-
mentário da terzina an-
teriormente analisada: 
“Si veda come anche 
qui il testo latino passi 
con assoluta naturale-
zza nell’endecasillabo 
dantesco, questa volta 
addirittura nella misura 
perfetta di una terzi-
na.”, LEONARDI, op. 
cit., nota ad locum (p. 
696). 
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breve, embora a segunda parte não se refira diretamente a ele. 
Assim, pela afirmação da primeira parte, Dante está dizendo 
que a esperança é a certeza (attender certo) da glória futura, que 
é a salvação e a visão beatífica. Já a segunda parte pode ser 
de entendimento mais complexo, uma vez que ela se forma 
mediante uma inversão: aqui, il qual é, na verdade, objeto 
de produce, do qual grazia divina e precedente merto são sujeitos. 
Assim, opera-se uma inversão, cujo efeito de ambiguidade 
é intensificado pelo fato de produce estar no singular, não 
obstante tenha um sujeito composto. A expressão il qual 
retoma attender certo de la gloria futura, motivo pelo qual a 
segunda parte depende da primeira. Desse modo, a segunda 
parte complementa a primeira, dizendo que a certeza da glória 
futura é produzida pela graça divina e por mérito precedente.  

Com isso, percebe-se que, enquanto a primeira parte 
constitui a afirmação essencial da definição, a segunda 
constitui a caracterização de um elemento seu, referindo-
se indiretamente ao tema (spene), uma vez que ela se refere, 
mediante il qual, a attender certo, com o qual spene é identificado na 
primeira parte; ou seja, a afirmação da segunda parte se refere, 
mediante attender certo, a spene. A segunda parte está, então, 
acrescentando que a esperança é produzida pela graça divina e 
pelos méritos individuais; entretanto, é preciso estabelecer uma 
diferença entre as funções desses dois elementos em relação 
à esperança: a graça divina produz a esperança, porque é ela 
que concede as três virtudes teologais, que não são próprias 
do homem; já o mérito próprio é o que justifica e possibilita 
que o homem tenha certeza da sua salvação futura102. Logo, os 
méritos próprios são a condição necessária para a atualização, 
no homem, da virtude concedida pela graça divina, pois são 

102 Cf. SINGLETON, 
op. cit., ad locum (p. 
405); LEONARDI, 
op. cit., ad locum (p. 
696).
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o que possibilita a certeza do homem de que aquilo que ele 
espera será cumprido. Desse modo, enquanto a primeira parte 
constitui o essencial da definição do tema, a segunda parte o 
caracteriza, de modo a tornar a definição completa. 

Como dito, esta terzina está em estreita relação com a 
anteriormente tratada; e isso não se deve somente ao fato de 
ambas constituírem uma resposta de Dante a um exame, mas 
se deve também aos seus temas, que são muito próximos. 
Na terzina anterior, a fé é em parte caracterizada como a 
substância da esperança cristã, que, diz-se nesta forma breve, 
é produzida pela graça divina e pelo mérito próprio. Há uma 
correspondência entre cose sperate (forma breve anterior) e 
attender certo de la gloria futura (esta forma breve). Com isso, 
compreende-se que o que confere consistência à esperança é 
a fé, a qual possibilita que o intelecto humano, por meio da 
graça divina e do mérito próprio, tenha certeza da salvação 
futura e da visão beatífica, fim supremo da vida humana. 
Assim, considerada enquanto forma breve, esta terzina pode 
ser traduzida como:

“Esperança é uma expectativa certa da glória futura, a 
qual é produzida pela graça divina e pelo mérito precedente.” 

XXXV.
ché ’l bene, in quanto ben, come s’intende,

così accende amore, e tanto maggio
quanto più di bontate in sé comprende.103

Esta terzina, assim como as duas anteriores, também 
é proferida pelo personagem Dante, que desta vez está 
respondendo ao exame de São João Evangelista acerca da 
caridade, no canto XXVI. Embora a princípio a terzina pareça 

103 Paradiso XXVI, 
28-30.
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formada pelo acréscimo de duas afirmações relativamente 
independentes, a segunda afirmação, na verdade, depende 
da primeira por causa de vários elementos, o que indica que 
se trata também aqui de uma terzina constituída por uma 
afirmação única, articulando duas partes que, contudo, não 
podem ser efetivamente separadas como membros. Chama 
atenção aqui a rima interna em accende, que acentua os ecos 
criados entre as palavras bene, ben, intende, accende, comprende. 

Na primeira parte (ché ’l bene, in quanto ben, come s’intende, così 
accende amore), há uma linha principal (ché ’l bene così accende amore), 
interrompida por in quanto ben, come s’intende, que, por sua vez, 
possibilita o desenvolvimento da linha principal. Aqui, o termo 
de abertura ché faz referência ao que se diz antes dessa terzina, 
o que, contudo, não prejudica a sua compreensão. Assim, na 
primeira parte, Dante está dizendo que o bem, sendo um bem 
(in quanto ben) e uma vez compreendido como um bem (come 
s’intende), suscita o amor: esta afirmação está caracterizando 
o que precede o surgimento do amor, que nasce a partir do 
momento em que o intelecto humano compreende algo como 
um bem, já que não se pode amar senão o que é um bem. 
Desse modo, por meio dessa afirmação, Dante está dizendo 
que o bem, uma vez compreendido pelo intelecto humano 
como tal, suscita amor no homem.

Já com relação à segunda parte (e tanto maggio / quanto più 
di bontate in sé comprende), é preciso esclarecer que, enquanto a 
expressão e tanto maggio se refere a amore, todo o último verso 
se refere a bene. Já o termo quanto é a resolução de tanto, e a 
articulação entre ambos cria uma relação de proporcionalidade 
na afirmação realizada: o amor será tanto maior quanto mais 
bondade o bem amado compreender em si; isto é, um bem 

104 Sobre o silogismo 
do qual essa terzina faz 
parte, cf. LEONAR-
DI, ad locum (p. 718) 
e Tutte le opere, com-
menti a cura di Gio-
vanni Fallani, Nicola 
Maggi e Silvio Zenna-
ro, op. cit., ad locum 
(p. 596).
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criará um amor que será proporcional ao grau de perfeição 
intrínseca do próprio bem, pois, quanto maior o bem, maior 
o amor por ele suscitado. Assim, a terzina, em sua totalidade, 
está dizendo que um bem, uma vez compreendido como um 
bem, suscita amor, que será proporcional ao grau de perfeição 
do próprio bem. Esta terzina consiste em uma justificativa 
para o amor supremo a Deus, pois sendo Deus o sumo bem 
– o bem em sua perfeição –, o amor devotado a Ele, devendo 
ser proporcional à sua perfeição, tem que ser supremo104. Com 
isso, percebe-se que a forma breve se desenvolve mediante a 
relação fundamental entre bene e amore, que são os seus termos 
fortes: o termo bene poderia, a princípio, ser considerado 
tema da terzina, mas, na verdade, o que é essencial aqui é a 
relação que ele estabelece com amore, relacionado à virtude da 
caridade, sobre a qual Dante está sendo examinado. 

Assim, embora o amor seja um ato da vontade, ele é 
apresentado por esta terzina como sendo precedido por atos do 
intelecto (a percepção e compreensão do bem); logo, o amor 
supremo a Deus é precedido por um princípio intelectual, já 
que ele nasce da compreensão de que Deus é o bem supremo. 
Esta terzina e as duas anteriormente analisadas constituem 
as únicas formas breves do Paradiso – dentre as até agora 
estudadas – proferidas por Dante enquanto personagem; e 
elas estão em relação muito estreita, já que fazem parte de 
cada uma das respostas do poeta aos exames feitos acerca das 
três virtudes teologais, realizados, em três cantos sucessivos, 
pelos três apóstolos que presenciaram a Transfiguração de 
Cristo: São Pedro sobre a fé, São Tiago sobre a esperança e 
São João sobre a caridade. E, sendo considerada como forma 
breve, esta terzina pode ser assim traduzida:

104 « Beato se’, Grifon, 
che non discindi / col 
becco d’esto legno 
dolce al gusto, / poscia 
che mal si torce il ven-
tre quindi ». (Purgato-
rio XXXII, 43-45).  
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“O bem, enquanto bem, quando é percebido, acende 
amor, e tanto maior quanto mais de bondade em si 
compreende.”

XXXVI.
Or, figliuol mio, non il gustar del legno

fu per sé la cagion di tanto essilio,
ma solamente il trapassar del segno.105

Esta forma breve, proferida por Adão, é constituída 
por uma afirmação única, que não pode ser fragmentada 
em membros autônomos entre si. Logo na sua abertura, 
são percebidos alguns elementos importantes não só para 
a sua compreensão, como também para a compreensão da 
sua situação dentro do canto XXVI do Paradiso: este canto 
apresenta, na sua primeira parte, uma forma breve proferida 
por Dante em resposta ao exame de São João Evangelista 
sobre a caridade106; mas é perceptível a diferença que se 
estabelece entre esses dois aforismos que se encontram no 
mesmo canto. 

Isso aponta para o fato de que cada um deles marca 
momentos diferentes no canto, o que também é sugerido pela 
palavra Or, que abre a terzina: segundo Charles Singleton, o 
vocábulo assinala claramente o início, dentro do discurso de 
Adão, das suas respostas às dúvidas formuladas na mente de 
Dante107, fato que indica que esta terzina tem função relevante 
dentro do discurso no qual ela se insere e, consequentemente, 
dentro do canto XXVI como um todo. Assim, a diferença que 
se estabelece entre esta terzina e a forma breve proferida por 
Dante em resposta ao exame sobre a caridade é, na verdade, 
um reflexo da diferença entre dois momentos do mesmo 

105 Paradiso XXVI, 
115-117. 
106 Cf. forma breve 
XXXV do Paradiso. 
107 Cf. SINGLETON 
(1991), ad locum (p. 
421). 
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canto, respectivamente marcados por suas formas breves: 
o exame de São João Evangelista – sobre a caridade –, e o 
discurso de Adão – sobre o pecado original, dentre outros 
temas relativos à vida de Adão.

A expressão figliuol mio é uma marca de interlocução que 
se dirige a Dante, mas não compromete a compreensão geral 
da terzina nem a sua constituição aforismática, criando, na 
realidade, um efeito de retardamento da apresentação da ideia 
principal da terzina, expressa logo a seguir em non il gustar del 
legno / fu per sé la cagion di tanto essilio, / ma solamente il trapassar 
del segno; e chama atenção, além disso, a rima interna entre mio 
e essilio. Uma vez que gustar e trapassar estão substantivados, o 
primeiro e o terceiro versos são de estrutura nominal, e é o 
segundo verso que confere sentido pleno à terzina. Entretanto, 
para efetiva compreensão de seu sentido, é preciso observar 
alguns elementos seus. O termo legno se refere aqui, como 
em outra passagem do poema108, à árvore do Éden, que, 
metonimicamente, representa o fruto proibido. Desse modo, 
il gustar del legno se refere ao fato de ter Adão provado o fruto 
proibido. A expressão tanto essilio se refere ao banimento de 
Adão e Eva do Paraíso Terrestre, que se estendeu a toda a 
humanidade. Já il trapassar del segno se refere à desobediência de 
Adão, que comeu o fruto proibido, não obstante a proibição 
divina. Desse modo, a terzina está dizendo que a causa do 
exílio de Adão – e do homem – não foi, por si só, o fato 
de ele ter comido o fruto proibido, mas sim o que esse ato 
significou: a desobediência ao limite imposto por Deus. O 
pecado cometido por Adão não foi, em primeira análise, a gula 
– o provar o fruto proibido –, mas a soberba, que o levou a 
transgredir o limite imposto por Deus. Isso faz lembrar outra 

108 Paradiso VII, 25-27, 
forma breve VIII. 
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forma breve, presente no Paradiso109, em que também fica clara 
a ideia de que o exílio de Adão se deveu à transgressão – ideia 
acentuada aqui por trapassar del segno – do único limite que 
Deus impôs à sua vontade.

O desenvolvimento da terzina revela que sua construção 
tem base em relações de identidade entre seus elementos 
principais. Nos dois primeiros versos, essa relação se 
estabelece de maneira negativa – ausência de identidade – 
entre il gustar del legno e cagion di tanto essilio; já no segundo e 
terceiro versos, essa relação se estabelece de maneira positiva 
entre cagion di tanto essilio e il trapassar del segno, criando, portanto, 
uma correspondência efetiva entre as duas expressões: a 
transgressão do limite imposto por Deus (trapassar del segno) 
foi de fato a causa do exílio de Adão (cagion di tanto essilio). 
Logo, a forma breve apresenta três expressões principais, uma 
em cada verso: il gustar del legno, cagion di tanto essilio e il trapassar 
del segno. E é interessante o paralelismo, acentuado pela rima, 
na constituição da primeira e da terceira expressões, que são 
os “termos móveis” das relações de identidade que criam a 
terzina; já cagion di tanto essilio é o “termo fixo” dessas relações, 
o que também faz com que o segundo verso seja aquele que 
confere sentido pleno às principais expressões da terzina. 

Estes versos realizam uma articulação que se concentra 
nos termos non, fu e ma; e é a maneira como essa articulação 
se estabelece que não permite que a terzina seja fragmentada 
em membros autônomos. Nisso está a função fundamental 
do terceiro verso, que estabelece, com il trapassar del segno, 
a verdadeira identidade em relação a cagion di tanto essilio, 
introduzindo, mediante ma, a resolução exigida pela articulação 
entre non, no primeiro verso, e fu, no segundo. Assim, o 

109 Paradiso XXVI, 
127-129.
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desenvolvimento da terzina cria uma ideia de desestruturação 
e correção de um lugar-comum: costuma-se pensar que 
comer o fruto proibido foi, por si só, a causa da queda do 
homem; entretanto, a verdadeira causa foi a desobediência a 
Deus, pois comer o fruto proibido foi apenas o modo como 
essa desobediência se manifestou. Nesse sentido, percebe-se a 
grande relevância do primeiro verso ao introduzir esse lugar-
comum, fazendo recair sobre ele, mediante a posição enfática 
de non, a ideia do seu equívoco. Todos esses elementos 
mostram a função precisa que cada verso e cada expressão 
assumem aqui, o que faz desta terzina um exemplo de forma 
breve desenvolvida com equilíbrio entre suas partes, que pode 
ser assim traduzida:

“Ora, meu filho, provar da árvore não foi, por si só, a 
causa de tamanho exílio, mas tão somente ultrapassar o 
limite.”

XXXVII.
ché nullo effetto mai razïonabile,
per lo piacere uman che rinovella

seguendo il cielo, sempre fu durabile.110

Esta terzina – chamada de sententia por Cristoforo 
Landino111 – faz parte do mesmo discurso proferido por 
Adão no canto XXVI do Paradiso. Trata-se de uma forma 
breve de afirmação única, cuja constituição não permite 
separação em membros autônomos. O primeiro termo (ché) 
indica uma ligação com o que vinha sendo dito anteriormente 
no discurso, estando relacionado ao contexto específico de 
enunciação da forma breve. Entretanto, isso não reduz o 
tom geral e absoluto – marcado sobretudo por nullo, mai e 

110 Cf. LANDINO, op. 
cit., ad locum (p. 1931).
111 Para esta interpre-
tação, cf. ROBUSCHI, 
op. cit., ad locum (p. 
604); Tutte le opere, 
commenti a cura di 
Giovanni Fallani, Ni-
cola Maggi e Silvio 
Zennaro, op. cit., ad 
locum (p. 601); LAN-
DINO, Cristoforo, op. 
cit., ad locum (p. 1931); 
SINGLETON (1991), 
op. cit., ad locum (p. 
422); TOMMASEO, 
op. cit., ad locum (p. 
2038). 
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sempre – que a terzina assume. Há uma linha principal (nullo 
effetto mai razïonabile sempre fu durabile), interrompida por per lo 
piacere uman che rinovella seguendo il cielo, que, tendo como efeito 
o retardamento da resolução da linha principal – apresentada 
somente no terceiro verso – é responsável pela unidade 
verificada na terzina. Entretanto, essa interrupção não tem 
somente o efeito de dilatar a forma breve; na verdade, ela é 
necessária para a sua constituição e para a sua compreensão, 
pois traz a causa do enunciado principal: a dilatação, portanto, 
não passa de consequência do posicionamento de um 
elemento essencial da forma breve. Desse modo, podem ser 
distinguidos aqui dois elementos principais: um fato (linha 
principal) e sua causa (interrupção da linha principal).

Para compreensão do fato enunciado na terzina, é preciso 
reconhecer que a expressão effetto razïonabile se refere aos efeitos 
da razão humana; e, na apresentação dessa expressão, chama 
atenção a colocação de mai entre effetto e seu qualificativo 
razïonabile, termos que, por sua relação, supostamente 
estariam juntos. Assim, a linha principal enuncia que nunca 
nenhum efeito da razão humana durou eternamente (sempre fu 
durabile). Já para compreensão da causa do fato enunciado (per 
lo piacere uman che rinovella / seguendo il cielo), deve-se esclarecer 
a que a expressão seguendo il cielo se refere. É comum entre os 
comentadores considerar que a expressão é uma referência 
aos influxos celestes; com isso, a oração intercalada significaria 
que o gosto humano (piacere uman) sempre se renova sob os 
influxos celestes111. Anna Maria Chiavacci Leonardi, contudo, 
diz que a expressão não se refere aos influxos celestes, mas 
à passagem do tempo, regulada pelo movimento celeste. 
Segundo esta interpretação, a oração intercalada significaria 
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que os gostos humanos se renovam com o transcorrer 
do tempo112. Esta interpretação parece bastante adequada, 
embora a outra não deva ser de todo descartada, por estar 
relacionada à astrologia, questão importante na Commedia. 

Desse modo, a ideia geral da terzina é que a razão humana 
nunca teve produto eternamente durável; e a causa disso é a 
inconstância dos gostos humanos (piacere uman), que variam 
com o movimento celeste. É de se notar que aqui não está 
sendo dito nada de propriamente negativo sobre as criações 
humanas, só está sendo exposta a sua verdadeira natureza, 
que é mutável: tudo o que é humano é intrinsecamente 
transitório, não havendo criação humana que fuja a essa 
lei – ideia já presente em uma forma breve proferida por 
Cacciaguida113. Por isso, a interpretação de Leonardi parece 
mais adequada: ela acentua que a variabilidade é característica 
intrínseca dos gostos humanos, não sendo determinada pelos 
influxos celestes, mas apenas se manifestando no transcorrer 
do tempo. 

Com isso, percebe-se que a causa apresentada na terzina 
pode ser desmembrada em dois elementos: per lo piacere uman 
che rinovella e seguendo il cielo, cujos termos fortes são rinovella 
e seguendo. O primeiro constitui a causa imediata do fato 
enunciado; já o segundo consiste na origem dessa causa 
imediata; isto é, seguendo, dentro da forma breve, origina 
rinovella. Desse modo, seguendo il cielo – e, mais especificamente, 
seguendo – constitui o centro da terzina, possibilitando todo o 
seu desenvolvimento, uma vez que gera a causa imediata do 
fato afirmado: o movimento celeste faz com que os gostos 
humanos sempre se renovem, o que constitui a causa de 
nenhuma criação humana ser eterna. 

112 LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 730). 
Para fundamentar tal 
interpretação, Leonar-
di cita um trecho de 
De vulgari eloquentia 
(I, ix), em que Dante 
fala que a língua muda 
por causa do passar do 
tempo; esta ideia, diz 
a comentadora, já se 
encontrava, além dis-
so, na Ars Poetica de 
Horácio. 
113 Cf. a forma breve 
XXV do Paradiso. 
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Ainda sobre esta terzina, acentua a sua unidade o fato de 
ela ser uma sequência de endecasillabi a maiore – dos quais o 
primeiro e o terceiro são esdrúxulos, o que é digno de nota 
na versificação italiana. Dentro do contexto específico de sua 
enunciação, estes versos servem de explicação para a terzina 
que os precede: 

La lingua ch’io parlai fu tutta spenta 
innanzi a l’ovra inconsummabile 

fosse la gente di Nembròt attenta114.

Esta forma breve está, portanto, explicando a total 
extinção (fu tutta spenta) da língua falada por Adão: as línguas 
estão sujeitas ao desaparecimento, como todo produto da 
razão do homem, cujas inclinações mudam com o passar do 
tempo. Aqui, o contexto de enunciação fornece, portanto, 
um exemplo ilustrativo da verdade proferida pela terzina115, 
que, considerada em sua forma sentenciosa, pode ser assim 
traduzida:

“Nunca nenhum efeito racional, por causa do gosto 
humano que se renova seguindo o céu, foi sempre durável.” 

XXXVIII.
Oh cupidigia, che i mortali affonde
sì sotto te, che nessuno ha podere

di trarre li occhi fuor de le tue onde!116

Esta forma breve está presente no discurso que Beatriz 
faz no canto XXVII do Paradiso. Sua estrutura não permite 
fragmentação em membros independentes, e nisso consiste 
grande parte de sua força elocutiva, essencial em uma terzina 
como esta. Sua abertura já revela elementos interessantes: 

114 Paradiso XXVI, 
124-126. Para a fun-
ção desta forma breve 
como explicação da 
terzina anterior, cf. 
LEONARDI, op. cit., 
ad locum (p. 730).
115 Leonardi fornece 
uma explicação inte-
ressante sobre o modo 
como esta terzina ope-
ra dentro do discurso 
que ela compõe: “Il 
concetto – già aristo-
telico – della mutabili-
tà delle lingue dovuta 
ai diversi tempi e alle 
diverse condizioni sto-
riche [...] si inserisce 
in quello più generale 
della caducità di tut-
te le cose prodotte 
dall’uomo”, LEO-
NARDI, op. cit., ad 
locum (p. 730).
116 Paradiso XXVII, 
121-123.
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Oh cupidigia indica que se trata de uma exclamatio dirigida a 
cupidigia, tema da terzina, identificado aqui na segunda pessoa, 
como se percebe pelas formas te e tue. E é por causa do 
fato de constituir uma exclamatio que esta terzina tem grande 
força elocutiva, a qual é conferida pela unidade criada entre 
suas partes constituintes, que não podem ser separadas em 
membros. Já o que se estende de che i mortali até o final da 
terzina constitui o desenvolvimento do tema, que se realiza, 
em toda a sua extensão, mediante uma imagem. Há, portanto, 
dois elementos principais que não podem ser efetivamente 
separados: o tema e o seu desenvolvimento.

No desenvolvimento do tema, percebe-se uma subdivisão 
em duas partes secundárias que, contudo, não são autônomas 
entre si. A primeira é che i mortali affonde / sí sotto te, e introduz, 
mediante che, uma espécie de caracterização de cupidigia. 
Disso deriva, então, a segunda parte, que se apresenta como 
consequência da primeira: che nessuno ha podere / di trarre li 
occhi fuor de le tue onde. O fato de a segunda parte surgir como 
consequência da primeira se deve ao intensificador sì, que 
exige uma resolução, introduzida pelo che do segundo verso. 
Esta estrutura de articulação sì che é parcialmente responsável 
pela unidade verificada na terzina: sì está intensificando a ação 
expressa por affonde, deixando-a em aberto até a enunciação 
de che nessuno ha podere, resolução da expectativa criada com a 
intensificação. Ou seja: a estrutura de articulação não permite 
separação efetiva entre a intensificação e sua consequência, 
encadeando ambas as partes e exigindo passagem imediata 
de uma a outra, sem quebra da unidade entre os elementos 
constitutivos da terzina.
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Desse modo, a forma breve, em sua totalidade, está 
dizendo que a cupidez submerge os mortais de tal maneira 
(i mortali affonde sì sotto te) que eles não são capazes de olhar 
para além de suas ondas (trarre li occhi fuor de le tue onde). Logo, 
percebe-se que sì e che fazem recair ênfase sobre affonde e ha 
podere: Beatriz, mediante estas palavras, não está simplesmente 
enunciando que a cupidez submerge os homens, ela está 
dizendo que a cupidez submerge os homens com tal força 
que os impede de lançar o olhar para fora dela. Com isso, 
tornam-se mais evidentes outros elementos dignos de nota 
desta terzina. Os termos affonde e onde mostram que a cupidez 
está sendo caracterizada como um mar violento, e é neles que 
se concentra o essencial da imagem criada aqui. Entretanto, 
tal imagem se apresenta de maneira muito natural dentro da 
terzina: todo o desenvolvimento do tema se opera dentro 
do plano dessa imagem, sem nenhuma indicação explícita 
– como ocorreria em uma comparação – de que o tema e 
seu desenvolvimento se situam, a princípio, em dois planos 
distintos. Assim, a partir do che do primeiro verso, opera-se, 
sem nenhuma indicação explícita, uma mudança na terzina, 
que passa a se situar, então, em um plano diverso daquele em 
que se situa o tema; mas essa transferência ocorre de modo 
muito natural, sem que a atribuição dos termos affonde e onde 
ao tema cupidigia crie problemas para a leitura. Isso porque 
a imagem criada é muito sugestiva, fundindo-se dentro da 
terzina com seu sentido imediato. Por extensão, a imagem 
cria, ainda, uma ideia secundária, mediante a oposição 
implícita entre a serenidade do céu e a agitação de um mar 
violento, correspondente à oposição entre a ordem divina 
e a perturbação dos vícios: quem se entrega à cupidez não 
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consegue erguer seus olhos ao céu e contemplar a harmonia 
criada por Deus. Percebe-se, além disso, que esta terzina se 
desenvolve mediante a relação entre cupidigia e mortali, uma 
vez que nessuno está representando mortali no segundo verso; 
logo, cupidigia é caracterizada, na verdade, em função de 
mortali.

Esta terzina não é o início efetivo do discurso de Beatriz – 
o qual começa no verso 106 –, mas marca uma mudança que 
ocorre nele: até então, Beatriz estava explicando a natureza e as 
propriedades do nono céu (Primum Mobile); mas, precisamente 
a partir dos versos aqui analisados, ela passa a lamentar a 
cupidez dos homens. Este não é, contudo, o único efeito da 
forma breve dentro do discurso que ela compõe, uma vez 
que esta terzina está destacada do restante do discurso, sendo 
o único trecho em que Beatriz de fato se dirige a cupidigia. 
Trata-se, portanto, de uma apostrophatio resolvida em uma 
exclamatio117: aqui, a apostrophatio – que pode ser um modo de 
elevar o discurso no qual é empregada118 – acentua o tom 
de lamento que a fala de Beatriz assumirá agora, refletindo 
o contraste entre a harmonia divina, tema da primeira parte 
do discurso, e as perturbações criadas pela cupidez, tema que 
passará a ser tratado pela personagem119. Assim, na mudança 
que esta terzina introduz repentinamente no discurso – criando 
um contraste em relação à sua primeira parte –, tem efeito 
notável a sua força elocutiva como apostrophatio, acentuada 
ainda pela unidade entre seus versos, que, enquanto forma 
breve, podem ser assim traduzidos:

“Oh cupidez, que afundas tanto os mortais que nenhum 
consegue voltar os olhos para fora de suas ondas!”

117 Segundo Francesco 
Tateo, na Commedia 
uma apóstrofe pode se 
apresentar sob a forma 
de aversio, de modo a 
introduzir uma invec-
tiva moral, podendo, 
para tais fins, ter re-
solução em uma ex-
clamação; é o caso da 
forma breve aqui ana-
lisada, citada por Ta-
teo como exemplo de 
tal procedimento. Cf. 
TATEO, Francesco. 
Verbete “apostrofe”, 
Treccani.it – Enciclo-
pedia Dantesca, Isti-
tuto dell'Enciclopedia 
Italiana, 1970. Acesso 
em 10 de abril de 2016, 
http://www.treccani.
it/enciclopedia/apos-
trofe_(Enciclopedia-
-Dantesca)/.
118 Cf. o verbete “apos-
trophe” em Encyclo-
pedia of  Rhetoric 
and Composition: 
communication from 
ancient times to the 
information age, ed. 
Theresa Enos. New 
York, London: Gar-
land Publishing, 1996, 
p. 14. Cf. também 
“l’a[postrofe] fu con-
siderada nella retorica 
classica e medievale 
particolarmente adat-
tata allo stile alto e alla 
poesia per la sua carica 
emotiva.”, TATEO, 
Francesco. Verbete 
“apostrofe”, in Enci-
clopedia Dantesca.
119 Cf. “dall’ordine ce-
leste si passa al disordi-
ne della vita sulla terra, 
dalla gloria alla misera 
del mondo.”, Tutte 
le opere, commenti a 
cura di Giovanni Falla-
ni, Nicola Maggi e Sil-
vio Zennaro, op. cit., 
ad locum (p. 607); so-
bre esse contraste cria-
do dentro do discurso 
de Beatriz, Anna Ma-
ria Chiavacci Leonar-
di também comenta: 
“dalla sublime contem-
plazione dell’amoroso 
ordine dell’universo 
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XXXIX.
Ben fiorisce ne li uomini il volere;
ma la pioggia continüa converte
in bozzacchioni le sosine vere.120

Esta terzina, que vem imediatamente depois da terzina 
anteriormente analisada, é de esquema bimembre. Seu 
primeiro membro corresponde ao primeiro verso, que realiza 
uma afirmação simples. Neste verso, chama atenção a ordem 
em que as palavras estão dispostas, com ben na abertura da 
terzina: isso faz com que recaia ênfase sobre esse termo, o 
que é de bastante importância para a leitura da forma breve. 
Já o segundo membro, composto pelos dois últimos versos, 
realiza uma nova afirmação que imediatamente problematiza 
a primeira, mediante ma. Além disso, o segundo membro 
introduz uma imagem na terzina, a qual, a princípio, parece 
se situar em um plano diferente daquele em que se situa a 
primeira afirmação. 

Entretanto, observando-se a afirmação aparentemente 
muito simples do primeiro membro, percebe-se que há nela 
um elemento que está de acordo com a imagem do segundo; 
pois esta imagem se concentra essencialmente nos termos 
pioggia, bozzacchioni e sosine, que estão vinculados a fiorisce, no 
primeiro membro. Por isso, pode-se dizer que é o termo 
fiorisce que permite compreender essencialmente a relação 
estabelecida entre os dois membros, o que significa também 
que os termos pioggia, bozzacchioni e sosine estão em função 
de fiorisce. A imagem do segundo membro deve, portanto, 
ser compreendida à luz das sugestões criadas por fiorisce. 
Entretanto, o que mais parece chamar atenção em relação a 
este termo é o modo como ele se insere no primeiro verso: a 

sorge sulle labra di 
Beatrice [...] l’amaro 
e dolente compianto 
sulla cecità degli uomi-
ni, immersi, «affonda-
ti» sotto le onde della 
loro cupidigia che, 
come l’onda pesante 
sulla testa del naufra-
go, impedisce loro di 
sollevare lo sguardo e 
guardare il cielo.” LE-
ONARDI, op. cit., ad 
locum (p. 759). Para a 
comentadora, a relação 
entre ambas as partes 
do discurso está im-
plícita, e está relacio-
nada a uma terzina do 
Purgatorio: Chiamavi 
’l cielo e ’ntorno vi si 
gira, / mostrandovi le 
sue bellezze etterne, / 
e l’occhio vostro pur a 
terra mira (Purgatorio 
XIV, 148-150).
120 Paradiso XXVII, 
124-126.
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uma leitura mais rápida, é provável que nem se perceba que o 
vocábulo não está sendo empregado em seu sentido próprio; 
ele se insere de modo muito natural na frase, adaptando-se 
de maneira imediata ao seu contexto; e o efeito disso é uma 
espécie de preparação para a mudança que se operará no 
segundo membro. Assim, fiorisce, além de esclarecer possíveis 
pontos obscuros da imagem do segundo membro, conduz 
a essa imagem, diminuindo o possível impacto que poderia 
causar uma mudança brusca entre as duas afirmações. Pois, 
por causa desse vocábulo, a imagem desenvolvida no segundo 
membro já se encontra, de modo reduzido, no primeiro.

Para compreensão da terzina em sua totalidade, é 
necessário esclarecer a imagem desenvolvida nela. No primeiro 
membro, Beatriz está falando que a boa vontade floresce 
nos homens; isto é, há, nos homens, uma boa vontade inata. 
Assim, sosine vere (ameixas verdadeiras) se refere aos bons atos 
que os homens deveriam realizar como efeito de sua vontade 
inicialmente boa; bozzacchioni (ameixas estragadas)121 se refere 
aos atos humanos corrompidos pela cupidez, representada 
aqui por pioggia continüa. Logo, Beatriz está dizendo que a boa 
vontade floresce nos homens, mas muitas vezes ela não chega 
a dar frutos – isto é, ela não chega a se verificar em atos –, 
porque os atos humanos que deveriam ser bons se corrompem 
pela cupidez, desejo desmedido pelos bens terrenos. Nesse 
aspecto, é interessante o fato de ben ser a primeira palavra 
da terzina: a ênfase que o termo recebe pela sua colocação 
acentua que Beatriz está afirmando a boa vontade nos 
homens, dizendo que os maus atos humanos não derivam da 
falta de boa vontade, mas da corrupção causada pela cupidez; 
assim, sempre existe para os homens a possibilidade de agir 

121  Anna Maria Chai-
vacci Leonardi observa 
o fato de o vocábulo 
bozzacchioni poder 
parecer inapropriado 
a uma fala de Bea-
triz, defendendo que, 
na verdade, o termo 
se insere de maneira 
adequada no contexto 
geral do canto: “Il ter-
mine è parso a molti 
sconvenire al parlare 
di Beatrice. Ma, come i 
termini cloaca e puzza 
in bocca a San Pie-
tro (vv. 25 e 26), così 
questo forte vocabo-
lo esprime, secondo 
il modello biblico, il 
peso del male che il 
profeta denuncia.”, 
LEONARDI, op. cit., 
ad locum (p. 759).
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bem, pois a sua boa vontade é inata. Estes versos lembram 
outra forma breve, proferida por São Bento no canto XXII 
do Paradiso122. Em ambos os casos, enuncia-se que a boa 
vontade não é suficiente para que os homens realizem bons 
atos; além disso, ambas as sentenças desenvolvem a imagem 
de florescimento para falar da boa vontade inicial do homem, 
e da frutificação para falar dos atos humanos123. 

Esta terzina, seguindo imediatamente a terzina 
anteriormente analisada, está presente não só no mesmo 
discurso proferido por Beatriz, mas também no mesmo 
momento desse discurso, que é o lamento sobre a cupidez. 
Enquanto a forma breve anterior marca o início dessa parte 
do discurso, enunciando o tema do qual Beatriz passará a 
tratar (cupidigia), e acentuando, mediante sua força oratória, 
o tom de lamento que o discurso assumirá, a forma breve 
aqui analisada passa a desenvolver efetivamente esse tema, 
indicando que o discurso de Beatriz se ocupará da vida e 
da condição humana de modo geral: “Dopo aver ammirato 
l’ordine dei cieli Beatrice, umanamente pia, discende ed 
ascolta le voci della triste vita, che combate nell’incertezza 
e nel fango, preda quotidiana di una delle peggiori fiere: la 
cupidigia” 124. Com isso, esta terzina, considerada em sua forma 
aforismática, pode ser traduzida da seguinte maneira:

“Bem floresce nos homens o querer; mas a chuva 
contínua converte em fruta podre as ameixas verdadeiras.”

XL.
Fede e innocenza son reperte

solo ne’ parvoletti; poi ciascuna
pria fugge che le guance sian coperte.125

123 Cf. supra forma bre-
ve XXXII do Paradiso: 
La carne d’i mortali 
è tanto blanda, / che 
giù non basta buon 
cominciamento / dal 
nascer de la quercia al 
far la ghianda. (Paradi-
so XXII, 85-87)
124 Ideia presente, ain-
da, no último verso 
do discurso de Beatriz, 
que é a conclusão do 
canto: e vero frutto 
verrà dopo ’l fiore, Pa-
radiso XXVII, 148.
125 Tutte le opere, com-
menti a cura di Gio-
vanni Fallani, Nicola 
Maggi e Silvio Zenna-
ro, op. cit., ad locum 
(p. 607).
126 Paradiso XXVII, 
127-129.
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Tem-se aqui uma forma breve de esquema bimembre. 
O primeiro membro corresponde a Fede e innocenza son reperte 
solo ne’ parvoletti: trata-se de uma afirmação simples, que é, na 
verdade, a principal afirmação realizada na terzina, por meio 
da qual Beatriz está falando que a fé e a inocência só são 
encontradas nas crianças (parvoletti). Com isso, podem ser 
observados mais detalhadamente alguns elementos presentes 
no primeiro membro, que são fundamentais para a sentença 
como um todo: fede e innocenza constituem os temas da terzina; 
son reperte é um latinismo, derivado do verbo latino reperire; 
já o termo solo intensifica o tom categórico da forma breve, 
essencial para a enunciação que está sendo feita. 

O segundo membro, poi ciascuna / pria fugge che le guance 
sian coperte, introduz uma nova afirmação, que complementa, 
confirma e até fundamenta a afirmação principal. Essa nova 
afirmação está em função da primeira, o que se evidencia 
pelo fato de ciascuna estar retomando dois termos do primeiro 
membro, fede e innocenza – temas da terzina, aos quais todo o 
seu desenvolvimento se refere. O vocábulo fugge está sendo 
empregado em sentido figurado, e pria che le guance sian coperte 
introduz na forma breve uma metonímia, que exprime sentido 
temporal: a fé e a inocência (ciascuna) deixam (fugge) a criança 
antes que a sua face esteja coberta (pria che le guance sian coperte), 
isto é, antes que a criança chegue à juventude, e comece a ter 
a face coberta pela barba. 

A expressão pria che le guance sian coperte leva a algumas 

constatações. Em primeiro lugar, há nela uma elipse, uma 

vez que falta complemento para coperte: o sentido completo 

que este termo concentra deve ser subentendido pelo 

contexto geral da terzina, principalmente mediante parvoletti, 
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que está no primeiro membro. Além disso, é de se notar que 

não ocorre, em relação a esta expressão, uma “transposição” 

de sentido, porque o seu sentido não é figurado: ela revela 

um determinado período de tempo (aquele que transcorre 

desde a infância até a juventude), que deve ser literalmente 

incorporado ao sentido geral da terzina. Assim, a expressão 

tem uma espécie de função “exemplar”, pois apresenta um 

determinado período de tempo – aquele que se estende até 

a juventude –, mediante um caso específico em que esse 

período se verifica – o crescimento da barba. Beatriz, por 

meio destes versos, está dizendo que a fé e a inocência só 

são encontradas nas crianças, e ambas deixam a pessoa antes 

que ela chegue à juventude. Com isso, percebe-se que cada 

membro está afirmando essencialmente o mesmo: o primeiro 

diz que a fé e a inocência só se encontram nas crianças; o 

segundo diz que a fé e a inocência deixam a pessoa antes 

que ela chegue à juventude, o que também significa que a fé 

e a inocência só se encontram nas crianças. Logo, o segundo 

membro está, na verdade, reforçando o primeiro, e seu efeito 

é intensificado pela imagem que ele emprega. Entretanto, 

pode-se também considerar que o segundo membro está 

fundamentando a enunciação do primeiro: Beatriz está 

dizendo que a fé e a inocência só se encontram nas crianças 

porque ambas deixam a pessoa antes da sua juventude.
Esta forma breve vem imediatamente depois da terzina 

anteriormente analisada, que, por sua vez, está na sequência 
direta da sentença analisada antes dela. As três se localizam 
não somente no mesmo discurso realizado por Beatriz no 
canto XXVII do Paradiso, como também na mesma parte 
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desse discurso; por isso, elas têm uma ligação tão estreita 
em relação ao seu tema. A primeira, uma apostrophatio, marca 
uma mudança no discurso de Beatriz, que passará a lamentar 
a cupidez; a segunda fala sobre como a cupidez degenera 
a vontade inicialmente boa do homem; a essa ideia, serve 
de continuação a terzina ora analisada: mediante a presente 
forma breve, entende-se que a vontade inicialmente boa 
do homem se manifesta na fé e na inocência, que só se 
encontram nas crianças, deixando-as antes da sua juventude, 
por influência, subentenda-se, do desejo desmesurado pelos 
bens terrenos – a cupidez. E é por isso que, pela apostrophatio, 
Beatriz introduz uma modificação ex abrupto no seu discurso, 
lamentando com tanta energia a cupidez, que tem como 
consequência a degeneração da boa inclinação natural do 
homem. 

A ideia presente nesta sentença será desenvolvida pelas 
próximas terzine da fala de Beatriz, mostrando o encadeamento 
realizado no seu discurso, em que se encontra uma quantidade 
tão considerável de formas breves. Mas, ainda em relação 
à presente terzina, nota-se que ela é constituída por uma 
sequência de endecasillabi a maiore, dos quais o primeiro, para 
que seja de fato um endecasillabo, deve ter duas dialefi126 em Fede 
e innocenza, expressão que deve conter, portanto, um total 
de sete sílabas. E, em relação à sua forma aforismática, esta 
terzina, considerada em seus elementos essenciais, pode ter a 
seguinte tradução:

“Fé e inocência se encontram somente nas crianças; 
depois cada uma desaparece antes que as faces estejam 
cobertas.”

126 Isto é, separação 
entre a última vogal 
de uma palavra e a pri-
meira vogal da palavra 
seguinte, de modo que 
elas não componham 
a mesma sílaba mé-
trica. Trata-se de um 
procedimento métrico 
presente em Dante, 
embora o poeta em-
pregue muito mais o 
seu contrário, a sina-
lefe – junção da vogal 
final de uma palavra e 
da vogal inicial da pa-
lavra seguinte em uma 
mesma sílaba métrica. 
Entretanto, a partir de 
Petrarca – e por sua 
influência –, a diale-
fe passa a ser de fato 
evitada na versifica-
ção. Cf. BELTRAMI, 
Pietro G. La metrica 
italiana, op. cit., p. 84; 
SICA, Gabriella. Scri-
vere in versi, op. cit., 
pp. 40-41. 
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XLI.
Tale, balbuzïendo ancor, digiuna,
che poi divora, con lingua sciolta,

qualunque cibo per qualunque luna;
e tal, balbuzïendo, ama e ascolta 

la madre sua, che, con loquela intera,
disïa poi di vederla sepolta.127

Estas terzine constituem uma forma breve muito 
interessante, proferida por Beatriz no mesmo discurso 
do canto XXVII do Paradiso. Seu esquema é bimembre, 
correspondendo cada membro a uma terzina, e a articulação 
estabelecida entre os dois membros é indicada pelo termo 
e, no início do quarto verso. Não há aqui uma afirmação 
principal, pois o enunciado de cada membro tem o mesmo 
peso dentro da constituição da forma breve; a esse equilíbrio 
entre os membros estão relacionados vários elementos – em 
sua maioria, paralelismos – que revelam grande semelhança 
na construção das duas terzine. O primeiro deles – e, talvez, 
o mais evidente – está nas aberturas quase idênticas de cada 
uma das terzine: Tale, balbuzïendo, na primeira; e tal, balbuzïendo, 
na segunda. Há, além disso, repetições de termos que têm 
a mesma função: che, no segundo e no quinto versos, que 
funciona como retomada e desenvolvimento de tale e tal, 
respectivamente; poi, no segundo e no sexto versos, cuja ideia 
é fundamental na leitura da forma breve; con, no segundo e no 
quinto versos, que introduz duas expressões paralelas em sua 
interpretação. É ainda de notar que, para que o quarto verso 
constitua um endecasillabo, deve haver, em balbuzïendo, ama e 
ascolta, alguma dialefe, que provavelmente está coincidindo 
com a pausa sintática, entre balbuzïendo e ama128.

127 Paradiso XXVII, 
130-135.
128 “La dialefe può 
coincidere con una ce-
sura anche sintattica”, 
SICA, Gabriella. Scri-
vere in versi, op. cit., 
p. 40.
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Tale – ou, como está no segundo membro, tal – é o 
termo desenvolvido em ambas as terzine, tendo o significado 
vago de uma pessoa qualquer, tomada ao acaso de modo 
indeterminado; assim, na continuidade entre as terzine 
(articuladas por uma ideia de adição), Tale... e tal equivale 
à ideia expressa em português com “um... e outro”, por 
exemplo. Desse modo, o primeiro membro diz que, enquanto 
ainda balbucia, uma pessoa faz jejuns; mas depois, quando 
já está com a fala completamente desenvolvida (con la lingua 
sciolta), devora qualquer alimento a qualquer época do ano (per 
qualunque luna). Charles Singleton observa que per qualunque 
luna pode ter não só o significado genérico de “a qualquer 
época do ano”, como pode também ser uma referência mais 
específica ao calendário lunar, que determina os períodos de 
jejum prescritos pela Igreja129. Já o segundo membro diz que, 
enquanto ainda balbucia, uma pessoa ama e respeita a sua 
mãe; mas depois, com a fala completa (con loquela intera), deseja 
ver sua mãe morta (sepolta).

Com isso, podem ser percebidos muitos outros elementos 
relevantes desta forma breve. Em cada terzina se estabelece 
uma oposição fundamental, que tem sempre como base o 
termo balbuzïendo: na primeira, é entre balbuzïendo e con la lingua 
sciolta; na segunda, é entre balbuzïendo e con loquela intera. Os 
três elementos que compõem estas oposições estão sendo 
empregados metonimicamente – assim como ocorre também 
com as expressões per qualunque luna e vederla sepolta –, tendo o 
significado de dois períodos da vida do homem, colocados em 
confronto pela forma breve: balbuzïendo se refere ao período 
da infância, quando a criança, porque sua fala está começando 
a se desenvolver, balbucia; já con la lingua sciolta e con loquela 

129 Cf. SINGLETON 
(1991), op. cit., ad lo-
cum (pp. 443-444).
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intera se referem à fase adulta, quando o homem já tem pleno 
domínio sobre a língua. 

Desse modo, a forma breve se desenvolve com base na 
oposição entre a infância e a fase adulta, tomando a fala como 
paradigma para representar esses dois períodos. Por isso, o 
termo poi, presente com o mesmo sentido em ambas as terzine, 
é fundamental: ele concentra em si a ideia dessa oposição 
desenvolvida em um plano temporal. Percebe-se também que 
a forma breve constrói um paralelismo entre as expressões 
con la lingua sciolta e con loquela intera, introduzidas pelo mesmo 
termo (con), e ocupando não só a mesma posição dentro do 
verso, como também a mesma posição dentro da terzina: 
ambas estão no final do segundo verso de sua respectiva 
terzina. Há ainda a presença de oposições secundárias, entre 
digiuna e divora, e entre ama e ascolta e disïa. Esta última é, na 
verdade, uma oposição construída pela forma breve mediante 
o complemento di vederla sepolta, já que, no plano exterior ao 
aforismo, não existe de fato uma oposição entre ama e ascolta, 
por um lado, e disïa, por outro. 

Esta forma breve apresenta, portanto, um 
desenvolvimento “exemplar”, pois exemplifica, mediante dois 
casos particulares, um fato geral, que é a corrupção do homem 
pela cupidez. Nestas terzine, Beatriz toma dois exemplos em 
que a corrupção humana se evidencia na passagem para a 
vida adulta, de modo a confirmar a ideia principal desta parte 
de seu discurso: a mesma pessoa que jejua quando criança é 
incapaz de controlar a sua gula na vida adulta, assim como a 
mesma pessoa que, na infância, ama e respeita sua mãe deseja, 
na vida adulta, vê-la morta. No primeiro caso, a corrupção 
se manifesta pelo desrespeito às leis religiosas; no segundo, 
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pelo desrespeito às leis naturais e, além disso, ao quarto 
mandamento. Isso mostra que é mais conveniente considerar 
estas terzine em conjunto. Pois, a dizer a verdade, cada terzina 
aqui poderia ser, sozinha, uma forma breve; mas parece que 
o seu maior valor se evidencia não na sua separação, mas na 
sua junção: ambas as terzine, contendo duas afirmações de 
igual peso, se projetam, mediante a sua adição, na ideia da 
degeneração humana pela cupidez. 

Estas terzine são a conclusão da sequência de aforismos 
(vv. 121-135) presente no discurso de Beatriz no canto 
XXVII do Paradiso. Elas estão presentes não só no final 
desse discurso, como também no final do canto XXVII do 
Paradiso, que se ordena da seguinte maneira: há, em primeiro 
lugar, um canto de “Glória” a Deus; segue-se uma violenta 
invectiva de São Pedro contra os seus sucessores corruptos; 
narra-se, então, a ascensão ao nono céu, o Primum Mobile; 
Beatriz inicia o seu discurso, explicando, em primeiro lugar, 
a natureza do nono céu, e realizando, em segundo lugar, o 
lamento pela cupidez humana – e é nesta parte que estão 
todas as formas breves do canto. Entretanto, percebe-se 
que não há uma relação direta entre as partes do discurso 
de Beatriz: na verdade, o seu lamento surge de uma ideia 
de oposição entre a ordem divina – revelada na primeira 
parte – e a miséria da vida humana – lamentada na segunda 
parte. Isso mostra o constante contraste que perpassa esse 
canto, que obriga a sua poesia a assumir diversos tons, como 
afirmou Niccolò Tommaseo na introdução ao canto: “Canto 
d’alta poesia, ma iraconda: vi si mesce il cielo e l’inferno, la 
contemplazione e la passione; un ideale qual non pose a sé 
mai arte umana, e la trista realtà della vita.” 130 E a presente 

130 TOMMASEO, op. 
cit., “Argomento” de 
Paradiso XXVII (p. 
2049). E existe uma re-
lação entre essa segun-
da parte do discurso 
de Beatriz e a invectiva 
de São Pedro (Cf., no 
mesmo canto, vv. 19-
27 e 40-66): “Dopo 
l’invettiva di S. Pietro 
sui pontefici, viene 
quella di Beatrice di 
carattere generale sulla 
vita e le condizioni de-
gli uomini, un quadro 
che si collega al primo 
e rende più evidente il 
problema di una col-
lettiva responsabilità: 
i buoni pastori sono 
anche il frutto di una 
buona cristianità, e una 
buona cristianità è an-
che il frutto dei buoni 
pastori.”, Tutte le ope-
re, commenti a cura 
di Giovanni Fallani, 
Nicola Maggi e Silvio 
Zennaro, op. cit., co-
mentário a Paradiso 
XXVII, 126 (p. 607).
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forma breve, fazendo parte desse encadeamento que cria 
o discurso de Beatriz, é um desenvolvimento imediato da 
forma breve anteriormente analisada: enquanto a terzina 
precedente fala que a fé e a inocência só se encontram nas 
crianças, deixando a pessoa antes da juventude, a presente 
forma breve apresenta exemplos que ilustram essa verdade, 
segundo a qual o homem, vítima do desejo desmesurado por 
bens terrenos, se corrompe já antes da juventude. Esta é a 
conclusão do lamento de Beatriz; os poucos versos que se 
seguem no discurso são a constatação da corrupção geral na 
terra – no tempo presente do poema –, acompanhada pela 
predição de uma intervenção celeste. 

Os elementos essenciais desta forma breve – o fato 
de cada membro corresponder exatamente a uma terzina, 
a construção muito semelhante de seus membros, que 
realizam afirmações de peso igual, e apresentam paralelismos 
e repetições entre si – manifestam a simetria – percebida 
com mais força no terceiro verso (qualunque cibo per qualunque 
luna) – desta forma breve, talvez a mais simétrica de todo o 
poema. São notáveis também as assonâncias entre digiuna, 
luna e sua, e entre intera e vederla, as quais compensam, de 
certo modo, a falta de rima no quinto verso (dentro da 
sequência). Tudo isso cria harmonia entre os versos, que, 
considerados em sua constituição aforismática, podem ter a 
seguinte tradução:

“Um, ainda balbuciando, jejua, e depois devora, com 
a língua solta, qualquer alimento sob qualquer lua; outro, 
balbuciando, ama e escuta a sua mãe, e depois, com a fala 
completa, deseja vê-la sepulta.”
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XLII.
Voi non andate giù per un sentiero

filosofando: tanto vi trasporta
l’amor de l’apparenza e ’l suo pensiero!131

Tem-se aqui uma forma breve de afirmação única, na qual 
podem, contudo, ser claramente percebidas duas partes que 
não são autônomas entre si. A primeira delas é Voi non andate 
giù per un sentiero / filosofando, que enuncia um fato, constituindo 
a parte principal da terzina. Nela, já podem ser observados 
alguns elementos essenciais para o seu desenvolvimento: em 
primeiro lugar, percebe-se que o fato enunciado é relativo a 
voi, termo central na terzina. Entretanto, esse mesmo termo 
voi, juntamente com vi e giù, está estreitamente ligado a 
uma situação específica de interlocução, que, contudo, não 
prejudica a abrangência geral do que está sendo enunciado. 
Pois esta terzina é proferida por Beatriz, que, por meio de voi, 
está se referindo aos mortais, representados aqui por Dante, 
a quem ela está se dirigindo diretamente; do mesmo modo, 
não é difícil perceber que giù está se referindo ao mundo, e, 
na verdade, a exclusão desse termo não comprometeria a 
compreensão da terzina. 

Logo, assim como já ocorreu em muitas outras formas 
breves da Commedia, Dante se apresenta aqui como mediador 
entre o personagem que profere a forma breve e aqueles a 
quem a forma breve se refere; e é isso o que impede que 
marcas de interlocução desse tipo – cujos referentes não 
são dificilmente deduzidos – comprometam a abrangência 
necessária a uma forma breve. Já a segunda parte, tanto vi 
trasporta / l’amor de l’apparenza e ’l suo pensiero!, apresenta a 
causa do fato. Entretanto, a constituição dessa segunda parte 

131 Paradiso XXIX, 
85-87.
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é digna de atenção mais detida, principalmente nas suas 
consequências para a constituição da forma breve como um 
todo. A princípio, poder-se-ia considerar esta terzina uma forma 
breve de esquema bimembre, pois existe uma independência 
na primeira parte que permitiria que ela fosse considerada um 
membro autônomo. Entretanto, é a constituição da segunda 
parte que não permite a classificação como “bimembre”, 
pois impede que ela, dependendo da primeira, constitua um 
membro. E o principal responsável por isso é o termo tanto, 
que cria uma intensificação do que está dito na segunda parte, 
de modo a originar o fato enunciado na primeira. 

Assim, a terzina, como um todo, está dizendo que os 
homens (voi), em sua busca pela verdade (filosofando), não 
seguem um único caminho (non andate giù per un sentiero), 
pois se deixam levar por sua preocupação com a aparência 
(tanto vi trasporta / l’amor de l’apparenza e ’l suo pensiero). Com 
isso, percebe-se a necessidade de alguns esclarecimentos 
para compreensão total da terzina. A verdade é só uma e é 
conduzida por um só caminho: por isso, dizer que os homens, 
ao buscar a verdade, não seguem um único caminho, significa 
dizer que eles se dispersam na sua busca, desviando-se do 
único caminho que deveriam seguir. É nesse sentido que 
o termo un é fundamental aqui: ele concentra em si todo 
o caráter absoluto da verdade e do caminho que conduz a 
ela. Já pela segunda parte, compreende-se que os homens 
se desviam do único caminho da verdade porque se deixam 
levar pela preocupação com a aparência: querendo parecer 
engenhosos e originais, os homens inventam novas doutrinas 
em sua filosofia, seguindo caminhos alheios à verdade. Assim, 
existem nos homens antes uma ambição e uma preocupação 
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com a originalidade e com a engenhosidade, do que uma 
sincera preocupação em conhecer a verdade. Percebe-se, 
então, que a segunda parte apresenta a causa do fato mediante 
uma caracterização de voi: os homens são tão influenciados 
pela preocupação com a aparência que, em suas especulações 
filosóficas, não seguem pelo caminho da verdade, que é o 
único caminho que deveriam de fato seguir.

Esta terzina está presente no longo discurso realizado por 
Beatriz no canto XXIX do Paradiso, que versa sobre os Anjos, 
tema sobre o qual o discurso desenvolve as suas diferentes 
partes. Entretanto, chama atenção o fato de este tema não 
apresentar relação evidente com o presente terzina: isso ocorre 
porque o desenvolvimento do tema dá ocasião a uma espécie 
de desvio que constitui uma das partes principais do discurso. 
Beatriz, falando dos Anjos, passa a refutar a opinião, difundida 
entre alguns filósofos e teólogos do período, de que os Anjos 
têm memória; isso, então, dá ocasião para que a personagem, 
nesse mesmo discurso, reprove a atitude dos falsos filósofos, 
dos quais faziam parte aqueles que atribuíam, de má fé, 
memória aos Anjos. E é nessa parte que se encontra a terzina 
aqui analisada, que constitui a abertura da censura realizada 
por Beatriz, uma vez que a terzina imediatamente anterior a 
esta132 funciona como uma “transição” entre duas partes do 
discurso, sendo uma constatação relativa ao que vinha sendo 
exposto previamente, sobre a qual se desenvolverá a censura 
efetiva. Ainda sobre esta terzina, cumpre notar que ela é 
formada por uma sequência de endecasillabi a maiore, havendo, 
no segundo verso, um eco entre filosofando e tanto, termos 
que separam o verso em seus hemistíquios. E, considerada 

132 sì che là giù, non 
dormendo, si sogna, / 
credendo e non cre-
dendo dicer vero; / ma 
ne l’uno è più colpa e 
più vergogna. (Paradi-
so XXIX, 82-84).
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essencialmente em sua constituição aforismática, ela pode ser 
traduzida da seguinte maneira:

“Vós não seguis por um só caminho filosofando: tanto 
vos arrasta o amor da aparência e a vaidade!”

XLIII.
Per apparer ciascun s’ingegna e face
sue invenzioni; e quelle son trascorse 
da’ predicanti e ’l Vangelio si tace.133

Esta terzina é uma forma breve constituída pela adição 
de duas afirmações simples, sendo de esquema bimembre. O 
primeiro membro corresponde a Per apparer ciascun s’ingengna 
e face / sue invenzioni; e dentro dele se distinguem duas partes 
atuantes. A principal delas é ciascun s’ingegna e face / sue 
invenzioni, que apresenta o essencial da ação enunciada; a outra 
é per apparer, que consiste na finalidade dessa ação. Assim, o 
primeiro membro afirma um fato, dizendo que, para aparecer, 
cada um se empenha em fazer suas próprias invenções. Já o 
segundo membro, e quelle son trascorse / da’ predicanti e ’l Vangelio 
si tace, afirma um novo fato mediante a retomada (pelo termo 
quelle) de um elemento do membro anterior (invenzioni), 
dizendo que essas invenções são tratadas pelos pregadores, e 
o Evangelho se cala (si tace).

Entretanto, percebe-se que há ainda alguns problemas 
para a compreensão da forma breve. Em primeiro lugar, é 
preciso esclarecer que invenzioni diz respeito especificamente 
às invenções filosóficas e teológicas, o que é sugerido pelos 
termos predicanti e Vangelio. E há um elemento no terceiro 
verso que problematiza a classificação dessa terzina como 
uma forma breve de esquema bimembre: a princípio, e ’l 

133 Paradiso XXIX, 94-
96.
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Vangelio si tace, sendo introduzido como uma adição a e 
quelle son trascorse da’ predicanti, apresenta certa autonomia em 
relação à afirmação precedente. Com isso, a terzina poderia ser 
considerada um aforismo de esquema trimembre, constituído 
pela adição de três afirmações, e não duas. Entretanto, há 
uma concisão muito grande em e ’l Vangelio si tace, que deixa 
implícitos alguns elementos essenciais para sua compreensão: 
na verdade, a expressão diz respeito, indiretamente, a predicanti, 
assim como a afirmação e quelle son trascorse da’ predicanti, que 
está explicitando o termo. E o conectivo e, que liga ambas as 
orações, está expressando uma ideia de concomitância entre 
elas: as invenções são tratadas pelos pregadores, enquanto o 
Evangelho “permanece calado”; mas o Evangelho “permanece 
calado” porque os pregadores, em seus sermões, tratam de 
invenções filosóficas e teológicas, em vez de falar daquilo que 
realmente importa, que é o Evangelho. 

Logo, os pregadores (predicanti) são agentes de ambos os 
fatos afirmados no segundo membro, que estão não só em 
concomitância, mas até em confronto, reflexo da oposição 
implícita entre invenzioni e Vangelio. Ou seja, a diferença que 
existe entre essas duas afirmações do segundo membro é que 
em uma delas predicanti está explícito e na outra está implícito; 
mas ambas afirmam fatos que derivam de atitudes relativas a 
predicanti, termo que é, portanto, agente dos fatos afirmados. 
Desse modo, embora a primeira oração se refira diretamente 
a quelle e a segunda se refira diretamente a Vangelio, ambas 
se referem, indiretamente, a predicanti. Por isso, o maior valor 
dessas orações se apresenta quando elas são tomadas em 
conjunto, mostrando que os pregadores fazem uma coisa, 
quando deveriam fazer outra; e, nesse sentido, é interessante 



2 7 1

a colocação de da’ predicanti entre ambas as ações enunciadas, 
embora fazendo parte efetivamente da primeira. Parece mais 
apropriado, portanto, considerar ambas as orações um único 
membro, pois elas têm o mesmo agente, e, juntas, criam 
entre si uma ideia de concomitância e oposição; além disso, 
elas complementam em conjunto a afirmação do primeiro 
membro, apresentando-se como uma espécie de consequência 
do primeiro fato afirmado.

Em sua totalidade, a terzina está dizendo que, para 
aparecer, cada um se empenha em inventar doutrinas, que são 
tratadas pelos pregadores, enquanto eles se calam em relação ao 
Evangelho. Aqui, o termo apparer remete a apparenza da forma 
breve anterior, tendo o significado de que essas pessoas que 
inventam doutrinas são movidas pela vaidade e pela ambição, 
desejando, com suas invenções, parecer engenhosas. E os 
maus pregadores não só se desviam da verdadeira atitude que 
deveriam ter, como, na verdade, prejudicam seus ouvintes, 
pois preterem o Evangelho e difundem disparates. Percebe-
se, com isso, uma grande semelhança entre esta forma breve 
e a anteriormente analisada. De fato, ambas estão presentes 
no mesmo momento do discurso proferido por Beatriz no 
canto XXIX do Paradiso, quando ela, falando sobre os Anjos 
e sobre as falsas opiniões que os homens têm deles, realiza 
uma censura contra aqueles que conscientemente difundem 
a mentira, só pelo desejo de parecer engenhosos. Entretanto, 
enquanto, na terzina anterior, ela estava reprovando a atitude 
dos falsos filósofos e teólogos, aqui ela está reprovando, além 
deles, os maus pregadores, que ajudam a difundir as mentiras 
criadas por eles. Desse modo, esta terzina, considerada em sua 
constituição aforismática, pode ter a seguinte tradução:



2 7 2

“Para aparecer, cada um se engenha e faz suas invenções; 
e estas são tratadas pelos pregadores e o Evangelho se cala.”

XLIV.
Non disse Cristo al suo primo convento:

‘Andate, e predicate al mondo ciance’;
ma diede lor verace fondamento134.

Esta terzina, proferida por Beatriz ainda no canto XXIX 
do Paradiso, é uma forma breve de esquema bimembre, 
constituída pela adição de dois enunciados, cada um 
correspondente a um membro. O primeiro, Non disse Cristo 
al suo primo convento: ‘Andate e predicate al mondo ciance’, é uma 
negação. Aqui, para total compreensão do enunciado, basta 
esclarecer que primo convento se refere aos apóstolos; desse 
modo, o primeiro membro está dizendo que Cristo não disse 
aos apóstolos: “Ide, e pregai ao mundo tolice”. 

Já se evidenciam, com isso, muitos elementos que 
merecem ser observados mais detidamente; e, sem dúvida, 
o que mais chama atenção é o segundo verso.  Isso porque 
o verso claramente cria um paralelismo com a famosa frase 
de Jesus euntes in mundum universum praedicate evangelium omni 
creaturae135, que é normalmente traduzida em italiano da 
seguinte maneira: Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo 
ad ogni creatura. Percebe-se, em primeiro lugar, a identidade 
das formas verbais entre a tradução italiana e o segundo 
verso da terzina em questão; mesmo que no tempo de Dante 
o Evangelho fosse lido em latim, a identidade desses termos 
sugere que andate e predicate são de fato as traduções mais 
imediatas das formas verbais do texto latino, o que permite 
supor que o segundo verso retomava – como ainda retoma 

134 Paradiso XXIX, 
109-111.
135 Evangelium Secun-
dum Marcum 15, 16. 
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–, de modo direto e evidente, a frase de Jesus. Entretanto, 
esse mesmo verso, que faz uma referência tão clara e imediata 
– fundamental para o desenvolvimento da terzina –, cria, em 
seu desfecho, um efeito de estranhamento, causado pelo seu 
último termo, ciance. Assim, o segundo verso tem, dentro da 
terzina, um efeito muito interessante: Andate e predicate al mondo 
cria, para a leitura, um conjunto de referências muito familiar, 
que, contudo, é subitamente desestabilizado por ciance, que 
distorce, em seu desfecho, a frase de Jesus. Percebem-se, 
portanto, dois procedimentos no segundo verso: a tradução 
de uma frase famosa de Jesus, com a qual o leitor está de 
algum modo familiarizado; e a distorção realizada no seu 
desfecho, cujo efeito é criar um súbito estranhamento naquela 
referência até então familiar. 

Enquanto o primeiro membro é uma negação, o segundo, 
ma diede lor verace fondamento, é uma afirmação que retoma, 
mediante lor, primo convento: nota-se, com isso, que o que era 
singular no primeiro membro (primo convento) é retomado 
como plural no segundo (lor). Ambos os membros se referem 
a Cristo, com o que se conclui que o segundo membro está 
dizendo que Cristo deu um verdadeiro fundamento a seus 
apóstolos. Em conjunto, ambos os enunciados dizem, então, 
que Cristo não disse aos seus apóstolos “Ide, e pregai ao 
mundo tolices”, mas lhes deu um verdadeiro fundamento. 
Logo, ao mesmo tempo que há certa oposição entre ambos 
os membros – firmada na oposição pontual entre ciance e verace 
fondamento –, há também um valor reforçativo na sua união: 
o segundo está reforçando em positivo o que ficou dito em 
negativo no primeiro.  
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Esta terzina ainda faz parte da censura de Beatriz, 
no canto XXIX do Paradiso, aos falsos filósofos e aos 
maus pregadores. E se, por um lado, o segundo verso faz 
referência a uma frase evangélica, verace fondamento faz, por 
outro, referência a uma frase paulina: secundum gratiam Dei 
quae data est mihi / ut sapiens architectus fundamentum posui [...] 
fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est 
qui est Christus Iesus136. Mediante estes versos, ela está criticando 
duramente os pregadores que, em vez de difundir as verdades 
do Evangelho, difundem tolices, invenções que não têm 
fundamento e sentido, criadas por falsos filósofos; pois tais 
pregadores agem contra o mandamento de Jesus, que pediu 
a difusão, pelo mundo inteiro, do Evangelho. E o segundo 
verso tem grande efeito, tornando o tom da censura ainda 
mais enérgico: este verso, remetendo imediatamente à frase 
de Jesus e, ao mesmo tempo, fazendo uma distorção dela, fica 
quase cômico, ridicularizando, na verdade, aqueles pregadores 
que difundem tolices em seus sermões; isso torna mais hostil 
a crítica de Beatriz, que está enunciando algo que deveria ser 
óbvio para qualquer cristão.  

Além disso, percebe-se que a terzina tem em si algo como 
um princípio de correção, desenvolvido mediante a articulação 
de non com ma. Assim, em primeiro lugar, ela mostra o erro 
que existe na atitude dos maus pregadores, que agem como 
se Jesus houvesse mandado pregar tolices pelo mundo; em 
segundo lugar, ela enuncia o que Jesus verdadeiramente 
mandou fazer, reforçando então a contradição que existe entre 
a atitude dos maus pregadores e o modo como eles realmente 
deveriam agir. Nesse sentido, tem grande efeito a colocação 
de non como termo de abertura: a palavra recebe ênfase e 

136 Epistula ad Corin-
thios I 3, 10-11.
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acentua a ideia do erro, implícita no primeiro membro, que 
existe na atitude dos maus pregadores. E, por extensão, esta 
terzina, enunciando o que deveria ser óbvio para qualquer 
cristão e mostrando o ridículo da atitude dos maus pregadores 
– que agem como se Jesus houvesse mandado pregar tolices 
– , realiza um estímulo a se agir segundo a verdadeira vontade 
de Jesus.

É preciso observar com mais atenção este discurso de 
Beatriz, pois o seu tema principal – os anjos – parece distante 
do tema dos aforismos aqui analisados. Existe uma sucessão 
entre as partes constitutivas do discurso que conduz a essa 
censura: fala-se, primeiramente, da criação dos anjos; segue-
se, então, a narração sobre a rebelião e queda de alguns anjos; 
disso, Beatriz refuta a opinião – corrente entre alguns teólogos 
e filósofos do período – de que os anjos têm memória, o que 
dá ensejo à sua censura aos falsos filósofos e, por extensão, aos 
maus pregadores, que incorporam filosofias absurdas aos seus 
sermões; terminada essa censura, Beatriz retorna ao seu objeto 
principal, falando do grande número de anjos e do modo como 
Deus se reflete neles. Percebe-se que, na verdade, a censura 
constitui uma espécie de interrupção do desenvolvimento do 
tema principal do discurso, que permanece suspenso até a 
sua retomada, a partir do verso 127. Trata-se, como a própria 
Beatriz dirá, de uma digressão137, dentro da qual estão as formas 
breves do canto; a terzina aqui analisada está conduzindo à 
conclusão desta digressão (que terá ainda mais cinco terzine), 
e, sobre a sua situação no discurso, Anna Maria Chiavacci 
Leonardi comenta: “il discorso polemico cresce e si sviluppa, 
appellandosi, come altre volte, all’autorità di Cristo stesso” 138. 
Ainda sobre estes versos, são dignos de nota outros elementos 

137 Cf. o modo como 
Beatriz introduz a reto-
mada do tema principal 
do discurso: Ma perché 
siam digressi assai (v. 
127). Sobre a presença 
de digressões na Com-
media, cf. Il “modus 
digressivus” nella Divi-
na Commedia, e, sobre 
esta digressão especifi-
camente: “Il secondo 
esempio di digressione, 
così definita dal poeta, 
lo troviamo nel canto 
XXIX del Paradiso: 
Beatrice, trattando la 
natura degli angeli (il 
‘proposito’, la ‘dritta 
strada’), se ne allonta-
na per attaccare i falsi 
filosofi ed i vani predi-
catori, offrendo come 
un corollario che è uno 
stacco dalla materia 
principale; poi, in ciclo, 
ecco il ritorno al tema: 
Ma perché siam digres-
si assai, ritorci / li occhi 
oramai verso la dritta 
strada (Par. XXIX, 
127-128). Qui registria-
mo il verbo deponente 
digredi al perfetto: un 
latinismo (digressi su-
mus) che conferma la 
nostra interpretazoine 
della natura, origine e 
funzione della digres-
sione.”, CORSI, Sergio. 
Il “modus digressivus” 
nella Divina Comme-
dia, Potomac: Scripta 
Humanistica, 1987, pp. 
51-52; para a mesma 
digressão, cf., ainda, 
pp. 179-181.
138 LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 810).
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seus: os ecos presentes em convento e fondamento – termos que 
estão em rima –, que se fazem perceber parcialmente em 
mondo; a rima presente em Andate, e predicate, e a assonância 
de verace (e, de certo modo, também ciance) com estes termos, 
além do eco mais perceptível entre verace e ciance. Já em relação 
à sua forma aforismática, esta terzina pode ser assim traduzida:

“Não disse Cristo à sua primeira congregação: ‘Ide, e pregai 
ao mundo tolices’; mas lhes deu verdadeiro fundamento.”

XLV.
ché la luce divina è penetrante 

per l’universo secondo ch’è degno,
sì che nulla le puote essere ostante. 139

Estes versos compõem a última forma breve do Paradiso, 
criação direta do narrador do poema. Em primeiro lugar, é 
preciso esclarecer que o termo de abertura ché indica uma 
relação explicativa com o que vem antes desta terzina; logo, 
estes versos fundamentam o que está dito antes deles. Trata-
se de uma forma breve de afirmação única, dentro da qual 
pode ser percebida a articulação de duas partes principais que, 
contudo, não chegam a constituir membros independentes: a 
primeira parte corresponde a (ché) la luce divina è penetrante / per 
l’universo secondo ch’è degno – na qual chama atenção a assonância 
entre universo e degno –; já a segunda corresponde a sì che nulla 
le puote essere ostante. 

Entretanto, nota-se que é a segunda parte que não pode 
constituir um membro autônomo, porque ela se desenvolve 
em função da primeira. Isso se deve essencialmente à 
estrutura de articulação sì che, a qual introduz a segunda parte 
como uma consequência imediata da primeira: enquanto sì 

139 Paradiso XXXI, 
22-24.
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funciona como um intensificador do que está expresso em è 
penetrante na primeira parte, che introduz a segunda parte como 
consequência da intensificação; isso mostra que essa estrutura 
de articulação é fundamental para estabelecer a relação entre 
as duas partes, funcionando como um meio de transição entre 
elas. Desse modo, a terzina, em sua totalidade, está dizendo 
que a luz divina penetra (è penetrante) pelo universo segundo o 
seu merecimento (secondo ch’è degno), de tal modo que nada lhe 
pode ser um obstáculo (le puote esser ostante). A expressão la luce 
divina é, portanto, tema da forma breve: enquanto a primeira 
parte desenvolve efetivamente a expressão, a segunda, embora 
não se refira a ela em primeiro plano – pois desenvolve o 
termo nulla –, está em função dela, retomando-a mediante o 
termo le. Logo, nulla le puote essere ostante está se referindo, na 
verdade, a la luce divina, representada aqui por le, o que permite 
constatar que la luce divina coordena ambas as partes da terzina. 

Desse modo, Dante – narrador do poema – está dizendo 
que a luz de Deus penetra em todo o universo, sem que nada 
lhe seja um obstáculo; e faz isso segundo o merecimento de 
cada um que a recebe; ou seja: a luz divina penetra em todo o 
universo de uma única maneira, o que varia é o modo como 
cada componente do universo irá recebê-la e manifestá-la, 
pois isso depende do seu grau de capacidade para recebê-la. 
Com isso, entende-se que a variação que existe no grau em que 
cada criatura manifesta a luz divina se deve não a Deus, que 
penetra com a mesma intensidade em todo o universo, mas 
às criaturas e à sua variada disposição para receber Deus. Esta 
forma breve deve sua presença a uma experiência específica 
narrada no poema: Dante está contemplando a Rosa dos 
Beatos e os Anjos, que voam constantemente entre Deus e os 
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beatos; e ele percebe, como diz na terzina anterior a esta, que 
o voo dos anjos não impede os beatos de ver Deus e receber 
a Sua luz: 

Né l’interporsi tra ’l disopra e ’l fiore
di tanta moltitudine volante 

impediva la vista e lo splendore140.

E isso ocorre por dois motivos: porque os Anjos, como 
diz Dante no Convivio, são criaturas diáfanas141, e porque nada 
pode ser um obstáculo à luz divina. 

Esta terzina, última forma breve do Paradiso – e, portanto, 
do poema –, se assemelha muito à primeira terzina do Paradiso, 
que é também a primeira forma breve do cântico142. Em 
primeiro lugar, nota-se que a expressão per l’universo não só está 
presente em ambas as formas breves, como também ocupa a 
mesma posição nelas (o início do segundo verso); percebe-
se, além disso, que o termo prenetrante nesta terzina remete a 
penetra na primeira forma breve do Paradiso. Há ainda uma 
correspondência entre as expressões La gloria di colui che tutto 
move e la luce divina – que, na verdade, têm o mesmo significado 
–, assim como uma correspondência de significado entre 
risplende / in una parte più e meno altrove e secondo ch’è degno. Desse 
modo, ambas as terzine falam essencialmente o mesmo: Deus, 
em sua glória, penetra igualmente por todo o universo, mas 
se manifesta – isto é, resplandece – em diferentes graus nas 
criaturas, segundo a capacidade que cada uma delas tem de 
recebê-Lo. A expressão sì che nulla le puote esser ostante reforça 
a intensidade com a qual Deus penetra no universo, criando 
a ideia de que nada pode ser um obstáculo à luz divina. Há, 
além disso, mais uma aproximação visível entre as duas 

140 Paradiso XXIX, 
19-21.
141 “Così la bontà di 
Dio è ricevuta altri-
menti dalle sustanze 
separate, cioè dalli 
Angeli, che sono sanza 
grossezza di materia, 
quasi diafani per la pu-
rità della loro forma”, 
Convivio III, vii, 5.
142 Cf. supra forma 
breve I do Paradiso: La 
gloria di colui che tutto 
move / per l’universo 
penetra, e risplende 
/ in una parte più e 
meno altrove. (Paradi-
so I, 1-3). Essa seme-
lhança é apontada por 
alguns comentadores: 
Cf. TOMMASEO, 
op.cit., ad locum (p. 
2133); LEONARDI, 
op. cit., ad locum (p. 
856); SINGLETON 
(1991), op. cit., ad lo-
cum (p. 514).
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formas breves: ambas são criações diretas do narrador. É 
Dante, o narrador do poema, que, depois de concluída a sua 
viagem, está enunciando esta verdade absoluta. Assim como 
a primeira forma breve do Paradiso, a sua última forma breve 
também não apresenta nenhuma comprovação para a verdade 
absoluta que está sendo enunciada; elas não se fundamentam 
em uma experiência imediata, narrada na situação específica 
em que se encontram. 

Isso permite que se conclua aqui o mesmo que se concluiu 
na análise da primeira forma breve do Paradiso: na verdade, a 
terzina está se baseando em uma experiência, mas não em uma 
experiência imediata, e sim na experiência fundamental do 
poema – a viagem ao Paraíso – apresentando, mais uma vez, a 
constatação absoluta a que ela conduziu, segundo a qual Deus 
está presente em todo o universo, e as criaturas o manifestam 
segundo a sua própria capacidade. Assim, esta sentença, na 
qual o narrador do poema enuncia uma verdade absoluta sem 
comprovação direta, sustenta-se sobre toda a narração do 
Paradiso, assim como a primeira terzina do cântico se apresenta 
como o seu pressuposto; e é muito significativo que o primeiro 
e o último aforismos do Paradiso tenham a mesma ideia e se 
desenvolvam em circunstâncias tão semelhantes. 

Na análise do primeiro aforismo do Paradiso, ficou dito 
que o último cântico é um desenvolvimento desse aforismo, 
realizando um “movimento cíclico”, uma vez que o seu 
último verso (l’amor che move il sole e l’altre stelle) apresenta a 
mesma ideia de Deus que o seu primeiro verso (La gloria di 
colui che tutto move); isso, revelando a unidade que existe no 
Paradiso, permitiu que se concluísse que a ideia presente na 
primeira terzina, sendo o pressuposto sobre o qual o Paradiso 
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se sustenta, é o fio condutor do cântico, perpassando seus 
diferentes momentos. O aforismo ora analisado, por sua vez, 
confirma essa conclusão, já que ele ainda revela, no canto 
XXXI do Paradiso, a mesma ideia que estava na sua abertura; 
ideia essa que se encontra, às vezes de modo latente, na base 
dos diversos momentos do cântico, eventualmente surgindo 
de modo explícito, como na sua primeira e na sua última 
formas breves. Assim, diante do possível questionamento 
que se poderia fazer sobre a autoridade que Dante tem para 
enunciar uma verdade absoluta, deve-se lembrar que não se 
trata de Dante o personagem, que ainda está no processo de 
sua viagem, mas sim de Dante o narrador, que já concluiu a 
sua viagem; e é o tema fundamental do poema que lhe confere 
autoridade: a viagem e a conquista do seu objetivo final – a 
visão de Deus –, vedadas a qualquer outro mortal, permitem 
que Dante enuncie verdades absolutas, e o leitor deve 
forçosamente acreditar nele, pois só poderá compreender 
o Paradiso – e, consequentemente, o poema como um todo 
–, se aceitar esta verdade como pressuposto. Desse modo, 
considerada principalmente em sua estreita relação com a 
primeira terzina do Paradiso, esta terzina, em sua constituição 
aforismática, pode ser assim traduzida:

“A luz divina penetra pelo universo segundo seu 
merecimento, de tal modo que nada lhe pode ser um 
obstáculo.”
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QuarTo caPíTulo: as ForMas breves na 
CommedIa

As análises revelaram três tipos fundamentais de formas 
breves recorrentes ao longo do poema. Há as formas breves 
que realizam uma advertência, que pode se dirigir somente 
a Dante – manifestando, com isso, um preceito geral, sendo 
Dante o mediador –, ou que pode se dirigir diretamente a 
todos os homens. Outras formas breves se desenvolvem 
como máximas, enunciando uma verdade constatada por 
observação ou experiência, a qual, por isso, frequentemente não 
precisa ser comprovada, embora algumas vezes se apresente 
explicitamente o fundamento da verdade enunciada. Há ainda 
as formas breves participantes de exposição de doutrina, as 
quais apresentam uma verdade que, muitas vezes não sendo 
por si evidente, deriva de um conhecimento prévio. Por isso, 
esse tipo aforismático pressupõe, mais do que os outros tipos, 
certa autoridade por parte daquele que a profere. 

Por vezes, é difícil estabelecer os limites entre esses 
tipos, sobretudo no Paradiso, cujos discursos podem conter 
a articulação de diferentes tipos aforismáticos; e isso é 
particularmente notável na diferenciação entre os aforismos 
que expõem doutrina e as máximas. Entretanto, há um traço 
principal que parece distinguir ambos: as máximas expõem 
fenômenos sensivelmente observados; já as formas breves de 
exposição de doutrina podem enunciar um fato talvez não 



2 8 2

evidente, mas conhecido por aquele que as profere, ou podem 
também expor conceitos e teorias. Por isso, é frequente 
encontrar mais de uma forma breve de exposição de doutrina 
em uma mesma fala de personagem, em que a articulação entre 
cada forma breve – que realiza em si uma exposição reduzida 
– e outras unidades do discurso cria a exposição doutrinária 
principal, correspondente ao discurso em sua totalidade ou a 
determinada parte desse discurso. 

Entretanto, a identificação desses três tipos recorrentes 
não significa que todas as formas breves analisadas se 
enquadrem simplesmente em três categorias, as quais 
podem parecer artificiais diante das peculiaridades de cada 
forma aforismática do poema. Trata-se, na verdade, do 
reconhecimento de um caráter dominante, cuja manifestação 
é, frequentemente, evidente dentro da forma breve em 
questão. Já as eventuais peculiaridades que os aforismos 
apresentam se devem, em grande parte, aos diferentes modos 
de resolução desse caráter dominante, os quais, juntamente 
com outras características das formas breves, podem ter 
diversas funções no poema, estabelecendo relações essenciais 
com os diferentes momentos em que se apresentam, e, de 
modo mais abrangente, com cada um dos três cânticos do 
poema. Por isso, é interessante observar separadamente a sua 
apresentação e distribuição dentro de cada um dos cânticos. 

1. Inferno

Este é o cântico que menos apresenta formas breves, que, 
em sua maioria, são da autoria de Virgílio e de Dante narrador 
do poema. Há uma forma breve, a primeira do poema, da 
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autoria de Beatriz, que é indiretamente proferida por Virgílio, 
que está narrando a sua descida ao Limbo; há, além disso, 
uma máxima proferida por Francesca da Rimini no canto V.

A maioria dessas formas aforismáticas é constituída por 
máximas, que apresentam verdades constatadas mediante uma 
experiência vivida ou mediante a observação de um fenômeno 
real e evidente, podendo se configurar de diferentes modos. 
Um deles é o modo sentencioso, perceptível nas palavras de 
Francesca, que faz uma constatação sobre a sua condição de 
alma do Inferno, em confronto com a sua vida na terra:

E quella a me: « Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice

ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore. »1

Outra manifestação desse tipo de forma breve é a 
exclamação, a qual, no Inferno, é sempre da autoria do próprio 
narrador do poema, que, mediante exclamações, emite juízos 
em relação às constatações feitas. Logo, pode-se perceber, 
nessa variante, uma visão positiva ou negativa implícita no 
seu próprio modo elocutivo. Exemplo do primeiro caso é

O somma sapïenza, quanta è l’arte
che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,

e quanto giusto tua virtù comparte!2,

em que Dante expressa admiração ao perceber, até 
mesmo no Inferno, a manifestação da sabedoria divina. Já o 
segundo caso se verifica na terzina

Oh cieca cupidigia e ira folle,
che sì ci sproni ne la vita corta,

e ne l’etterna poi sì mal c’immolle!3,

  1 Inferno V, 121-123. 
Forma breve II.
  2 Inferno XIX, 10-12. 
Forma breve VIII.
3 Inferno XII, 49-51. 
Forma breve VI.
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mediante a qual Dante, observando o destino daqueles que no 
mudo se entregaram à ira e à cupidez, lamenta as consequências 
de ambas na vida antes e depois da morte.

Nenhuma forma breve desse tipo é proferida por Virgílio, 
que é, contudo, o personagem que mais profere formas breves 
no Inferno. O tipo aforismático que ele mais profere no cântico 
é a forma breve de exposição de doutrina, a qual, no Inferno, só 
se apresenta no canto XI. A primeira delas diz: 

D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista,
ingiuria è ’l fine, ed ogne fin cotale

o con forza o con frode altrui contrista.4

Nela, Virgílio está expondo a origem dos pecados de 
fraude e de violência contra o próximo. A segunda é 

La frode, ond’ ogne coscïenza è morsa,
può l’omo usare in colui che ’n lui fida

e in quel che fidanza non imborsa.5,

mediante a qual Virgílio está mostrando contra quem o 
homem pode cometer a fraude. Já a terceira é 

« Filosofia », mi disse, « a chi la ’ntende,
nota, non pure in una sola parte,
come natura lo suo corso prende

dal divino ’ntelletto e da sua arte »6, 

em que Virgílio, explicitamente fundamentando suas 
palavras no saber filosófico – aristotélico, como os versos 
seguintes evidenciam –, expõe que todos os fenômenos da 
natureza derivam dos atos e do intelecto divino. Trata-se, na 
verdade, do fundamento da exposição que Virgílio fará sobre 
o pecado da usura. 

4 Inferno XI, 22-24. 
Forma breve III.
5 Inferno XI, 52-54. 
Forma breve IV.
6 Inferno XI, 97-100. 
Forma breve V.
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É no canto XI que Virgílio explica a topografia do Inferno, 
em sua base moral, determinada pelos pecados humanos; isso 
faz do seu discurso uma exposição de doutrina, baseada na 
filosofia pagã (o que se torna mais evidente na forma breve 
V):

La pausa del cammino è espediente narrativo  ideato 
da Dante per introdurre una spiegazione strutturale sulla 
ripartizione delle colpe nell’Inferno. A questa spiegazione è 
destinato il canto XI, unico nella cantica che ospiti quasi per 
intero una digressione dottrinale.7

Esta doutrina, estabelecendo-se sobre a moral, está 
essencialmente ligada à natureza humana; e suas formas 
breves, descrevendo ou fundamentando a exposição acerca 
dos pecados humanos, são, portanto, verdades que talvez 
não possam ser percebidas somente pela experiência, mas 
que podem, contudo, ser evidenciadas mediante determinado 
conhecimento prévio ou um raciocínio a partir desse 
conhecimento. Tal conhecimento prévio exige certa autoridade 
por parte de quem profere esse tipo de forma breve; por isso, 
no Inferno, ele só é proferido por Virgílio, representante da 
sabedoria humana e única personagem do Inferno autorizada a 
realizar exposições de doutrina no cântico.

Outro tipo de forma breve que exige certa autoridade 
por parte daquele que a profere é a advertência. No Inferno, 
ela ocorre uma vez, sendo proferida por Virgílio, que está se 
dirigindo a Dante:

« Omai convien che tu così ti spoltre »,
disse ’l maestro; « ché, seggendo in piuma,

in fama non si vien, né sotto coltre;
sanza la qual chi sua vita consuma,

7 LEONARDI, op. 
cit., “Introduzione al 
canto XI”, Inferno, p. 
331.
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cotal vestigio in terra di sé lascia, 
qual fummo in aere ed in acqua la schiuma. »8

Aqui, não transparece propriamente um tom forte de 
censura: a advertência assume o tom de um conselho, mediante 
o qual Virgílio está animando Dante a vencer a preguiça e a 
prosseguir sua viagem.

2. PurgatorIo

O segundo cântico do poema apresenta mais formas 
breves do que o primeiro, e a maioria delas é proferida por 
Virgílio. Prevalecem as máximas que enunciam uma verdade 
ligada diretamente à experiência e as formas breves que 
participam de exposição de doutrina, com ligeiro predomínio 
deste último tipo. Quase todas as formas breves de exposição 
de doutrina são proferidas por Virgílio, havendo apenas uma 
que é proferida por Marco Lombardo, no canto XVI:

Voi che vivete ogne cagion recate
pur suso al cielo, pur come se tutto

movesse seco di necessitate.
Se così fosse, in voi fora distrutto
libero arbitrio, e non fora giustizia

per ben letizia, e per male aver lutto.9

Este aforismo mostra que é fundamental o livre-arbítrio 
no pensamento católico – sendo, portanto, fundamental na 
organização da Commedia –, pois, de fato, é por causa do livre-
arbítrio que existe justiça na maneira como Deus recompensa, 
após a morte, os atos humanos. Os aforismos de exposição de 
doutrina proferidos por Virgílio se concentram, por sua vez, 
nos cantos XVII e XVIII, havendo ainda um no canto XV. 

8 Inferno XXIV, 46-51. 
Forma breve IX.
9 Purgatorio XVI, 67-
72. Forma breve XII.



2 8 7

Todos eles estão muito próximos quanto ao seu tema, que é 
essencialmente o amor. O primeiro deles, no canto XV, diz:

Quello infinito e ineffabil bene 
che là sù è, così corre ad amore

com’ a lucido corpo raggio vene.10

Seu tema será retomado no canto XVII: 

« Né creator né creatura mai »,
cominciò el, « figliuol, fu sanza amore,

o naturale o d’animo; e tu ’l sai.
Lo naturale è sempre sanza errore,

ma l’altro puote errar per malo obietto
o per troppo o per poco di vigore. »11

Trata-se aqui do início de uma longa exposição de Virgílio 
acerca da natureza do amor – presente tanto no criador como 
nas criaturas –, enquanto origem dos atos humanos. Virgílio 
desenvolve sua teoria de modo a mostrar que o amor, estando 
na origem de todos os atos humanos, está, portanto, na origem 
dos pecados:

Quinci comprender puoi ch’esser convene
amor sementa in voi d’ogne virtute

e d’ogne operazion che merta pene.12

Virgílio realiza, então, uma descrição do modo como 
os pecados derivam do amor, proferindo três aforismos de 
estrutura muito semelhante13, dedicados a caracterizar, cada 
qual, um vício originado pelo amor orientado para o mal – a 
soberba, a inveja e a ira. 

No canto XVIII, Virgílio, a pedido de Dante, desenvolve 
de modo mais profundo o tema do amor, falando, 

10 Purgatorio XV, 67-
69. Forma breve X. 
11 Purgatorio XVII, 91-
96. Forma breve XIII.
12 Purgatorio XVII, 
103-105. Forma breve 
XIV.
13 Formas breves XV, 
XVI e XVII do Pur-
gatorio. 
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primeiramente, que a alma humana é criada com disposição 
para o amor. Logo, a disposição ao amor é condição natural a 
todos os homens:

L’animo, ch’è creato ad amar presto,
ad ogne cosa è mobile che piace,

tosto che dal piacere in atto è desto.14

Além disso, o amor cria um impulso inevitável na alma 
humana, que não repousa enquanto não desfruta do objeto 
amado:

così l’animo preso entra in disire,
ch’è moto spiritale, e mai non posa 
fin che la cosa amata il fa gioire.15

Expondo essas características, Virgílio constata, então, 
que o amor não é, como se costuma pensar, algo em si sempre 
bom, já que ele pode ser, no homem, origem de virtude e de 
pecado:

Or ti puote apparer quant’ è nascosa
la veritate a la gente ch’avvera 

ciascun amore in sé laudabil cosa16.

Logo, o homem não pode controlar o fato de o amor ser 
origem de todos os seus atos, pois o amor é inerente à sua 
alma. O que pode ser controlado pelo homem é a intensidade 
e a orientação do seu amor, que determinam se ele deriva 
em virtude ou pecado; e isso só é possível pelo exercício do 
livre-arbítrio, capacidade própria do homem, o qual só pode 
percebê-la através de seus próprios atos:

Ogne forma sustanzïal, che setta
è da matera ed è con lei unita,

14 Purgatorio XVIII, 
19-21. Forma breve 
XVIII.
15 Purgatorio XVIII, 
31-33. Forma breve 
XIX.
16Purgatorio XVIII, 
34-36. Forma breve 
XX.
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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.17

Com isso, compreende-se que o princípio de qualquer 
ato humano está no amor, regulado, por sua vez, pelo 
livre-arbítrio; e a associação entre o amor e o livre-arbítrio, 
derivando em virtudes e pecados, está na base da organização 
topográfica do Purgatório, elucidada por Virgílio no canto 
XVII. Logo, todos os aforismos do Purgatorio que expõem 
doutrina estão em estreita conexão entre si, tratando ou do 
amor ou do livre-arbítrio, uma vez que já a forma breve 
proferida por Marco Lombardo no canto XVI trata do 
livre-arbítrio como princípio que determina a justiça nas 
recompensas recebidas pelo homem após a morte. Os 
aforismos de exposição de doutrina do Purgatorio, assim como 
ocorre no Inferno, relacionam-se, portanto, ao princípio da 
organização do cântico, fundamentando-a. E isso se reflete 
também no forte paralelismo entre, mais especificamente, o 
canto XVII do Purgatorio e o canto XI do Inferno:

Il canto XVII, posto esattamente alla metà della cantica, 
è dedicato a spiegare l’ordinamento del Purgatorio, come già 
nell’Inferno accade nell’XI. In tutti e due i casi, la spiegazione 
è data da Virgilio in un luogo significativo del percorso, nel 
momento cioè in cui nell’inferno si entra, e nel purgatorio si 
esce, dalla zona dei peccati più gravi: nel primo regno violenza 
e frode, nel secondo superbia, invidia e ira.18

O segundo tipo de formas breves mais frequente 
no Purgatorio é aquele que enuncia uma verdade ligada 
diretamente à experiência. No segundo cântico, esse tipo 

17 Purgatorio XVIII, 
49-54. Forma breve 
XXI.
18 La Divina Com-
media, commento di 
Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, Milão: Ar-
noldo Mondadori, Os-
car Classici 2011, Pur-
gatorio, “Introduzione 
al canto XVII”, p. 489. 
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pode ser da autoria de Virgílio, Dante narrador do poema, 
Sordello, Oderisi da Gubbio, Dante personagem e Estácio. 
Como ocorre no Inferno, esse tipo de forma breve pode ser 
desenvolver de modo sentencioso ou exclamativo. Exemplo 
do primeiro caso é esta terzina:

E però, quando s’ode cosa o vede
che tegna forte a sé l’anima volta,

vassene ’l tempo e l’uom non se n’avvede19,

mediante a qual Dante introduz a narração de certa 
experiência vivida em sua viagem20. Logo, determinada 
experiência vivida e narrada no poema dá ocasião para que o 
narrador faça uma observação generalizada sobre o fenômeno 
que se manifestou nessa experiência, passando de uma situação 
particular para uma constatação geral. Já do segundo modo de 
resolução desse tipo de forma breve – o modo exclamativo – 
há apenas um exemplo no Purgatorio, proferido por Oderisi da 
Gubbio:

Oh vana gloria de l’umane posse!
com’ poco verde in su la cima dura,

se non è giunta da l’etati grosse!21

Oderisi da Gubbio, baseando-se sobretudo na sua 

experiência terrena, fala sobre como é vã a glória humana, 

manifestando uma visão negativa em relação à verdade 

enunciada.

Ainda em relação ao Purgatorio, há duas formas breves 

que realizam uma advertência, ambas proferidas por Virgílio, 

resolvendo-se, cada uma, de modo diferente. A primeira é:

19 Purgatorio IV, 7-9. 
Forma breve III. 
20 Isso se torna eviden-
te nos versos: Di ciò 
ebb’ io esperïenza vera, 
/ udendo quello spirto 
e ammirando (Purga-
torio IV, 13-14). 
21 Purgatorio XI, 91-
93. Forma breve VI. 
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State contenti, umana gente, al quia;
ché, se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria22.

Nela, manifesta-se o tom severo de uma censura, 
mediante a qual Virgílio está reprovando a presunção humana 
de conhecer todas as verdades do universo. A segunda forma 
breve que se desenvolve como advertência é:

« sta come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar di venti;

ché sempre l’omo in cui pensier rampolla
sovra pensier, da sé dilunga il segno,

perché la foga l’un de l’altro insolla ».23

Esta advertência se assemelha bastante a um aforismo 
do mesmo tipo proferido por Virgílio no Inferno24. Virgílio, 
dirigindo-se a Dante – e não às pessoas de modo geral –, está 
lhe recomendando determinado modo de agir, animando-o 
a persistir firmemente no objetivo de sua viagem. Logo, 
percebe-se que esta advertência tem função análoga à função 
da advertência do Inferno: em ambas Virgílio está animando 
Dante a dar continuidade à sua viagem.

3. ParadIso

Este é o cântico que mais apresenta formas breves, 
tornando mais rica a relação entre a Commedia e suas formas 
breves. Nele, encontram-se, em quantidade considerável, 
todos os tipos aforismáticos presentes nos dois primeiros 
cânticos, com acréscimo de uma nova variante da máxima, 
que enuncia uma verdade absoluta e mística, situada além 

22 Purgatorio III, 37-
39. Forma breve II.
23 Purgatorio V, 14-18. 
Forma breve IV.
24 Cf. forma breve IX 
do Inferno.
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do plano da experiência terrena. É o caso da primeira forma 
breve do Paradiso:

La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra, e risplende 
in una parte più e meno altrove.25

Nela, Dante está apresentando o pressuposto básico 
de todo o seu poema, de toda a sua concepção do universo: 
Deus está presente em todas as partes do universo, que é, 
então, racionalmente ordenado em seus mínimos detalhes. 
Isso é uma ideia perceptível em outros passos do poema, 
desde o primeiro cântico, quando Virgílio, no canto XI, 
evidencia que também no Inferno existe um princípio de 
organização26, e quando Dante, observando a distribuição de 
penas ao longo do Inferno, admira-se do alcance da sabedoria 
divina27. Entretanto, é aqui, na primeira forma breve do 
Paradiso, que essa ideia se apresenta de modo assertivo, de 
maneira semelhante à da última forma breve do Paradiso – e, 
consequentemente, do poema:

ché la luce divina è penetrante 
per l’universo secondo ch’è degno,

sì che nulla le puote essere ostante.28

Ambas as máximas, muito semelhantes, enunciam 
essencialmente o mesmo; elas não são proferidas por nenhuma 
personagem, mas são criações diretas do próprio narrador do 
poema. Elas se apresentam como verdades incontestáveis, 
sem nenhum fundamento aparente, a não ser a própria 
narrativa do poema, isto é, a sua experiência fundamental: 
a viagem até Deus, já vivida pelo narrador do poema, está 
na base dessa verdade, que, sendo a abertura do Paradiso, 

25 Paradiso I, 1-3. For-
ma breve I.
26 Cf., neste canto, so-
bretudo a forma breve 
V.
27 Forma breve VIII. 
28 Paradiso XXXI, 22-
24. Forma breve XLV.
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apresenta-se como pressuposto das inúmeras revelações que 
serão feitas no cântico, situadas além da razão humana. Desse 
modo, essas duas máximas se sustentam sobre a experiência 
fundamental do poema, e sustentam, por sua vez, tudo o que 
será apresentado no Paradiso como verdade que se projeta 
além da razão humana. Por isso, a ideia expressa pela primeira 
forma breve do Paradiso se mantém ao longo de todo o cântico 
como fio condutor do seu desenvolvimento, irrompendo na 
sua última forma breve, e manifestando-se, ainda, nos seus 
últimos versos. 

São muito frequentes no Paradiso as formas breves 
que participam de exposição de doutrina, frequentemente 
fundamentando essas exposições. Um único discurso de 
exposição de doutrina pode apresentar várias formas breves 
desse tipo, que, por sua vez, podem ter uma colocação 
estratégica, introduzindo ou concluindo as diferentes partes 
que constituem o discurso. Nesse sentido, é interessante 
observar essas formas breves, e a sua articulação com o 
restante dos discursos que compõem. No canto V, Beatriz 
profere a seguinte forma breve na introdução de seu discurso:

« Lo maggior don che Dio per sua larghezza 
fesse creando, e a la sua bontate

più conformato, e quel ch’e’ più apprezza,
fu de la volontà la libertate;

di che le creature intelligenti,
e tutte e sole, fuoro e son dotate. »29

Com ela, Beatriz, caracterizando o livre-arbítrio 
não enquanto capacidade humana – tal como ocorre no 
Purgatorio – mas sim enquanto dom concedido por Deus, está 

29 Paradiso V, 19-24. 
Forma breve IV.
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introduzindo o seu discurso sobre o descumprimento de um 
voto assumido.

No canto VII, Beatriz, para iniciar a sua exposição sobre 
a Encarnação, profere a seguinte forma breve, a respeito do 
pecado cometido por Adão:

Per non soffrire a la virtù che vole
freno a suo prode, quell’ uom che non nacque,

dannando sé, dannò tutta sua prole30.

Comentando esta terzina, Anna Maria Chiavacci 
Leonardi afirma que apresentar, no início dos discursos 
teológicos, verdades incontestáveis dentro da doutrina cristã 
é procedimento recorrente no Paradiso, como modo de não 
dar ocasião a incertezas:

Per raccontare la storia dell’incarnazione, Dante comincia 
dalla creazione e dal peccato di Adamo; è il modello da lui 
sempre seguito, di partire in ogni discorso dal primo inizio, 
storico e teologico, dell’evento narrato, così da non lasciare 
spazio a incertezze. L’attacco è solenne, e il dettato ha la forza 
di sintesi propria dei grandi racconti danteschi31.

Esse tipo de procedimento permite que o início dos 
discursos, enunciando uma verdade incontestável como 
premissa, assuma, muitas vezes, uma forma aforismática. 

Ao conduzir essa mesma parte do discurso à sua 
conclusão, Beatriz, explicando em que sentido a paixão de 
Cristo pode ser considerada justa (que é, na verdade, o ponto 
principal da dúvida de Dante32), afirma:

La pena dunque che la croce porse
s’a la natura assunta si misura,

nulla già mai sì giustamente morse;

30 Paradiso VII, 25-27. 
Forma breve VIII.
31 LEONARDI, op. 
cit., ad locum (p. 193).
32 Cf. o início da fala 
de Beatriz, antes de 
seu discurso ser efe-
tivamente iniciado: « 
Secondo mio infallibile 
avviso, / come giusta 
vendetta giustamente 
/ punita fosse, t’ha in 
pensier miso; / ma io 
ti solverò tosto la men-
te; / e tu ascolta, ché 
le mie parole / di gran 
sentenza ti faran pre-
sente. » (Paradiso VII, 
19- 24) 
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e così nulla fu di tanta ingiura,
guardando a la persona che sofferse,

in che era contratta tal natura.33

Que estas terzine contenham, em relação ao discurso do 
qual participam, um valor conclusivo, é perceptível pelo termo 
dunque. Entretanto, este é o fim de apenas uma das partes do 
discurso, que, contudo, prossegue em seu desenvolvimento. 
Assim Beatriz, para introduzir outra explicação – a justificativa 
da Encarnação –, profere:

La divina bontà, che da sé sperne 
ogne livore, ardendo in sé, sfavilla
sì che dispiega le bellezze etterne.34 

Mas esta parte do discurso só tratará de seu tema central 
na seguinte forma breve:

Non potea l’uomo ne’ termini suoi
mai sodisfar, per non potere ir giuso 

con umiltate obedïendo poi,
quanto disobediendo intese ir suso;

e questa è la cagion per che l’uom fue
da poter sodisfar per sé dischiuso.35

Nela, Beatriz começa a expor efetivamente a necessidade 
da Encarnação como modo de redenção do pecado original, já 
que o homem, por si só, jamais poderia reparar a sua culpa. E 
ela prossegue na justificativa, argumentando que a Encarnação 
foi o modo de redenção mais conforme à misericórdia e à 
justiça divinas:

ché più largo fu Dio a dar sé stesso
per far l’uom sufficiente a rilevarsi,

33 Paradiso VII, 40-45. 
Forma breve IX.
34 Paradiso VII, 64-66. 
Forma breve X. 
35 Paradiso VII, 97-102. 
Forma breve XI.
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che s’elli avesse sol da sé dimesso;
e tutti li altri modi erano scarsi 

a la giustizia, se ’l Figliuol di Dio
non fosse umilïato ad incarnarsi.36

E, na conclusão de seu raciocínio, Beatriz profere mais 
uma forma breve, tornando esta sua fala um momento 
exemplar do poema, no que diz respeito ao emprego de 
formas breves como recurso na construção de estruturas 
maiores, como o discurso teológico:

ma vostra vita sanza mezzo spira 
la somma beninanza, e la innamora 
di sé sì che poi sempre la disira.37

Já no canto VIII, cabe a Carlos Martel a enunciação de 
formas breves que expõem doutrina, em um discurso que 
fala sobre a diversidade das inclinações humanas. Em seu 
longo discurso no canto XIII, São Tomás de Aquino também 
enuncia uma forma breve que compõe exposição de doutrina:

Ciò che non more e ciò che può morire
non è se non splendor di quella idea 

che partorisce, amando, il nostro Sire38.

Este aforismo – em cujo terceiro verso se concentra 
a ação criadora da Trindade – compõe a primeira parte do 
discurso de São Tomás de Aquino, iniciando efetivamente a 
exposição que o personagem fará sobre a criação e a perfeição 
de Adão e de Cristo, criados diretamente por Deus. 

O canto XIII é, contudo, o último canto doutrinário da 
primeira metade do Paradiso, que passará a se desenvolver 

36 Paradiso VII, 115-
120. Forma breve XII. 
37 Paradiso VII, 142-
144. Forma breve 
XIII. 
38 Paradiso XIII, 52-54. 
Forma breve XIX.
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agora de outro modo, como afirma Anna Maria Chiavacci 
Leonardi:

Questo XIII è l’ultimo della serie dei canti dottrinali che 
occupano in larga misura la prima parte del Paradiso, nella 
quale Dante ha come voluto porre le basi teologiche del suo 
mondo poetico, rendendola tuttavia ardua alla lettura, per la 
sproporzione tra le diverse sequenze, narrative e dottrinali, 
che la compongono. Da ora in poi lo svolgimento del 
racconto sarà diversamente condotto, in forme descrittive, 
drammatiche e profetiche, e un solo altro canto, il XXIX, 
ripeterà il rischioso impianto tutto teorico proprio del IV, del 
VII e di questo XIII.39

Isso tem efeito sobre a distribuição de formas breves ao 
longo do último cântico. Em primeiro lugar, é de notar que 
todos os cantos que a comentadora cita como “doutrinários” 
apresentam formas breves de exposição de doutrina; e há, 
ainda, o canto VIII (não citado por ela), em que há uma 
considerável quantidade de formas breves de exposição de 
doutrina. De fato, até esta forma breve proferida por São 
Tomás de Aquino, quase todos os aforismos do Paradiso são de 
exposição de doutrina, havendo algumas exceções. Entretanto, 
justamente a partir desse discurso de São Tomás, as formas 
breves de exposição de doutrina se tornarão mais esparsas no 
cântico, aparecendo isoladamente em alguns momentos. É o 
que ocorre, por exemplo, no canto XIX, quando a Águia dos 
espíritos justos, no início de seu discurso, enuncia que todo o 
universo criado não pode conter a infinidade divina:

Poi cominciò: « Colui che volse il sesto
a lo stremo del mondo, e dentro ad esso

distinse tanto occulto e manifesto,

39 LEONARDI, op. 
cit., “Introduzione al 
canto XIII”, Paradiso, 
pp. 357-358.
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non poté suo valor sì fare impresso
in tutto l’universo, che ’l suo verbo

non rimanesse in infinito eccesso. » 40

A partir do canto XIII, outro tipo de aforismo começa a 
tomar mais espaço dentro do cântico. É a variante da máxima 
que enuncia verdade ligada diretamente à experiência terrena, 
e não a uma experiência mística. Mediante esse tipo de forma 
breve, os personagens do Paradiso fazem observações a 
respeito de fenômenos que ocorrem na terra, manifestando 
predominantemente uma visão negativa sobre o fenômeno 
constatado. No Paradiso, poucas formas breves desse tipo 
se desenvolvem simplesmente realizando uma constatação, 
sem expressar visão negativa; e nenhuma manifesta visão 
positiva acerca do fato constatado. Exemplo das máximas 
que simplesmente realizam uma constatação, sem intenção 
de realizar um julgamento, é a terzina proferida por Adão no 
canto XXVI:

ché nullo effetto mai razïonabile,
per lo piacere uman che rinovella

seguendo il cielo, sempre fu durabile.41

Já as formas breves que expressam visão negativa 
podem às vezes se resolver em exclamações, e não aparecem 
isoladamente, mas compõem, em conjunto com outras 
formas breves do mesmo tipo, estruturas maiores atuantes 
dentro dos discursos dos personagens. Isso explica a sua 
grande quantidade no cântico, como ocorre também com as 
formas breves de exposição de doutrina. Os momentos mais 
exemplares desse tipo de procedimento são o discurso de São 
Bento no canto XXII e o de Beatriz no canto XXVII. No 

40 Paradiso XIX, 40-45. 
Forma breve XXVI.
41 Paradiso XXVI, 
127-129. Forma breve 
XXXVII.
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primeiro, São Bento deplora a decadência e a corrupção dos 
mosteiros beneditinos, que já não seguem mais os preceitos 
estabelecidos por ele42, considerando, de maneira geral, a 
fraqueza do homem, incapaz de levar a termo os atos iniciados 
pela sua boa vontade:

La carne d’i mortali è tanto blanda,
che giù non basta buon cominciamento

dal nascer de la quercia al far la ghianda.43

Já no canto XXVII, é a vez de Beatriz deplorar 
fenômenos observados na terra (assim como ela fará também 
no canto XXIX), reprovando, em uma parte de seu discurso, 
o domínio da cupidez entre os homens. O que diferencia 
essencialmente esta fala de Beatriz daquela de São Bento 
é que o tom de Beatriz não é melancólico como o de São 
Bento, mas enérgico, desenvolvendo uma censura indireta à 
corrupção dos homens. Manifestação do tom enérgico dessa 
parte do discurso é a sua terzina de abertura, que constitui uma 
máxima resolvida em apóstrofe exclamativa:

Oh cupidigia, che i mortali affonde
sì sotto te, che nessuno ha podere

di trarre li occhi fuor de le tue onde!44

Relacionadas a esse tom de censura que se dirige aos 
homens de modo geral, as formas breves de advertência 
do Paradiso se desenvolvem de modo a reprovar – desta 
vez diretamente – atitudes praticadas pelos homens na 
terra. Também este tipo de forma breve não se apresenta 
isoladamente, mas normalmente compõe, em conjunto com 
outros aforismos do mesmo tipo, estruturas maiores que atuam 
em determinadas situações do cântico. É o que ocorre, por 

42 Cf. formas breves 
XXX e XXXI do Pa-
radiso.
43 Paradiso XXII, 85-
87. Forma breve XX-
XII.
44 Paradiso XXVII, 
121-123. Forma breve 
XXXVIII. Cf., ainda, 
as formas breves XX-
XIX, XL, XLI. 
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exemplo, no canto V, em que Beatriz dedica uma parte de seu 
discurso a admoestar os cristãos a respeito do compromisso 
do voto; esta parte é aberta com a seguinte terzina, que marca 
uma mudança dentro do discurso de Beatriz45:

Non prendan li mortali il voto a ciancia;
siate fedeli, e a ciò far non bieci,

come Ieptè a la sua prima mancia46. 

Outro exemplo está no longo discurso de São Tomás de 
Aquino no canto XIII, cuja terceira e última parte realiza uma 
admoestação para que os homens não tenham a pretensão 
de saber o destino final das almas, concluindo-se com uma 
advertência de forte tom proverbial:

Non creda donna Berta e ser Martino,
per vedere un furare, altro offerere,
vederli dentro al consiglio divino;

ché quel può surgere, e quel può cadere.47

4. conclusão: sobre a disPosição das ForMas breves ao 
longo do PoeMa

A distribuição de aforismos no poema faz notar que, no 
Inferno e no Purgatorio, as formas breves de exposição de doutrina 
exercem essencialmente a mesma função, apresentando-se 
nos momentos em que os princípios de organização de cada 
cântico são elucidados. No Inferno, todas as formas breves de 
exposição de doutrina estão no canto XI, cabendo somente 
a Virgílio pronunciá-las, no discurso acerca da topografia e 
da organização moral do Inferno. Já no Purgatorio, as formas 
breves de exposição de doutrina se concentram nos cantos 
XVI, XVII e XVIII, havendo apenas uma proferida no canto 

45 Como comentou 
Anna Maria Chiavacci 
Leonardi: “Da qui al 
v. 84 il discorso non è 
più teorico, ma diventa 
solenne ammonimen-
to etico, con diretti 
appelli via via intensi-
ficati: siate, non siate, 
non crediate, vi basti, 
uomini siate, non fate.” 
LEONARDI, op. cit., 
ad locum (p. 141).
46 Paradiso V, 64-66. 
Forma breve V. Cf., 
também, as formas 
breves VI e VII.
47 Paradiso XIII, 139-
142. Forma breve 
XXII. Cf., também, a 
forma breve XXI. In-
teressante que, nesta 
parte de seu discurso, 
São Tomás profere 
ainda uma sentença 
ligada à experiência, 
como modo de con-
duzir à admoestação 
efetiva. Cf. forma bre-
ve XX.
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XV. Esses cantos, estando no centro de todo o poema, 
expõem o princípio de organização do Purgatório, cuja base 
essencial está na relação entre o amor e o livre-arbítrio, temas 
de todos os aforismos de exposição de doutrina do cântico, 
até mesmo daquele proferido por Virgílio no canto XV. Mais 
uma vez, cabe a Virgílio proferi-las em seus discursos nos 
cantos XVII e XVIII, e apenas uma delas é enunciada por 
Marco Lombardo, no canto XVI.

Participando diretamente da sua fundamentação, os 
aforismos doutrinários são um elemento basilar nos dois 
primeiros cânticos, os quais mantêm várias semelhanças entre 
si: “La struttura topografica, morale, narrativa del P[urgatorio] 
[...] risulta, nel complesso, strettamente legata da D[ante] a 
quella dell’Inferno, per effetto soprattutto della sua costante 
volontà di stringere il molteplice nell’unità.”48 Entretanto, 
importa observar não somente a sua estrutura externa, mas 
também a interna, a qual determina justamente a fonte de 
inspiração dos cânticos como fio condutor de suas diversas 
situações. Se aquela manifesta analogias e aproximações entre 
os dois primeiros cânticos, esta, por outro lado, revela que, 
apesar das suas muitas semelhanças, o caráter do Inferno e o 
caráter do Purgatorio são essencialmente diferentes.

A base da organização moral do Inferno está na filosofia 
antiga – sobretudo a aristotélica –, como Virgílio deixa 
explícito no canto XI:

« Filosofia », mi disse, « a chi la ’ntende,
nota, non pure in una sola parte, 
come natura lo suo corso prende 
dal divino ’ntelletto e da sua arte;

e se tu ben la tua Fisica note,

48 AURIGEMMA, 
Marcello. “Purga-
torio”, Treccani.
it – Enciclopedia 
Dantesca, Istituto 
dell'Enciclopedia Ita-
liana, 1970. Acesso em 
26 de maio de 2016, 
http://www.treccani.
it/enciclopedia/purga-
torio_(Enciclopedia-
-Dantesca)/. 
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tu troverai, non dopo molte carte,
che l’arte vostra quella, quanto pote,
segue, come ’l maestro fa ’l discente;

sì che vostr’ arte a Dio quasi è nepote. »49

Tal não é, contudo, o princípio de organização do 
Purgatório, fundamentado na distinção cristã dos pecados e 
das virtudes. Com essa diferença, Dante quer assinalar aquilo 
que é intrínseco a cada cântico, criando a sua atmosfera 
característica e perpassando todos os seus detalhes:

Nella ripartizione qui presentata, risalta immediata 
la differenza che Dante ha voluto stabilire tra inferno e 
purgatorio: al primo regno presiede l’etica aristotelica – come 
Virgilio dice espressamente nell’XI dell’Inferno (vv. 79-84) –, a 
questo l’etica cristiana; non solo infatti la divisione si fonda sui 
sette peccati capitali, struttura nata nella riflessione morale dei 
padri cristiani (prima Cassiano e poi Gregorio), ma essi sono 
definiti tutti in funzione dell’amore.50

Essa diferença, determinando o que há de essencial em 
cada cântico, tem reflexos em suas formas breves.

Característica essencial do Inferno é a sua corporeidade, 
“la concretezza che rende la materia comprensibile ai 
molti, propria anch’essa di tutto il poema, ma nell’I[nferno] 
particolarmente tangibile”51. Dentre os diferentes momentos 
nos quais essa realidade se manifesta, são de destacar as 
máximas que fazem constatações originadas diretamente pela 
experiência, sobretudo aquelas de resolução exclamativa, as 
quais, no Inferno, são sempre criações diretas do narrador. 
Mediante os aforismos exclamativos, Dante traduz, 
na composição de seu poema, impressões criadas por 
experiências vividas na sua viagem; e a energia elocutiva 

49 Inferno XI, 97-105. 
50 LEONARDI, op. 
cit., “Introduzione al 
canto XVII”, Purgato-
rio, p. 491.
51 AURIGEMMA, 
Marcello. “I J. nella 
Commedia”, Trecca-
ni.it – Enciclopedia 
Dantesca, Istituto 
dell'Enciclopedia Ita-
liana, 1970. Acesso em 
26 de maio de 2016, 
http://www.treccani.
it/enciclopedia/i-j-
-nella-commedia_(En-
ciclopedia-Dantesca)/. 
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própria da exclamação confere tom de espontaneidade às 
formas breves. A resolução exclamativa tem, ademais, o poder 
de manifestar implicitamente um julgamento, positivo ou 
negativo; no Inferno, esse julgamento só será positivo quando 
se referir à sabedoria divina, originando a forma breve na qual 
Dante expressa admiração ao perceber a manifestação da 
sabedoria divina até mesmo no Inferno52. Isso torna a máxima 
exclamativa bastante compatível com o primeiro cântico, no 
qual as experiências se apresentam de maneira mais concreta 
e palpável do que nos cânticos seguintes. Disso é exemplo a 
forma breve VIII, em que Dante, observando que os violentos 
contra o próximo são imersos no Flegetonte, rio infernal de 
sangue fervente, lamenta as consequências da cupidez e da 
ira para o homem; nesta exclamação, o caráter concreto da 
experiência vivida por Dante é acentuado por sì mal c’immolle, 
que se refere à pena de imersão no Flegetonte. 

Por outro lado, é também característica essencial do 
Inferno a abundância de narrativas autobiográficas – realizadas 
por seus personagens – e de trechos narrativos referentes à 
viagem empreendida por Dante. É claro que há, em todos os 
cânticos, trechos dedicados à narração da viagem; mas parece 
que, no Inferno, eles são – em conformidade com o caráter de 
todo o cântico – mais concretos e dinâmicos, apresentando 
mais variações de acontecimentos, os quais tendem a ser 
mais enérgicos. Trata-se de um recurso empregado para a 
estruturação do Inferno:

Quanto alla struttura narrativa, l’osservazione del testo 
della cantica dimostra che essa si conforma, chiaramente, 
nell’I[nferno], eminentemente ai principi del contrasto, della 
variazione di toni e di contenuti, della rapidità espressiva, del 

52 Cf. supra forma bre-
ve VIII.
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continuo movimento di azione, con uno scopo assiduamente 
perseguito, quello di realizzare un costante incatenamento 
dell’attenzione del vasto numero di lettori al quale D[ante], 
proprio per gli scopi ideologici, didascalici, capaci di riformare 
la vita concreta, che lo muovono, si rivolge, soprattutto nella 
prima cantica (nella seconda non mancano parti di più ardua 
comprensione, che implicitamente escludono una parte di 
quel pubblico, e nella terza si farà addirittura una specifica 
riserva nei confronti dei lettori meno colti).53

Parece se dever sobretudo a isso a pouca quantidade 
de formas breves no cântico, pois nele o principal é o seu 
teor narrativo, no qual não há muito espaço para formas 
breves. Têm grande relevo as narrativas autobiográficas dos 
seus personagens; basta pensar nas falas de Francesca, de 
Ulisses, de Ugolino, dentre tantos outros. Nelas se concentra 
um grande significado, pois elas justificam implicitamente o 
fato de esses personagens estarem onde estão, e mostram os 
diversos meios pelos quais o homem, com suas diferentes 
inclinações, pode se desviar para o pecado. Tais narrativas 
concedem pouco espaço para formas breves, pois elas não 
realizam ensinamentos senão pelo próprio exemplo, assim 
como não censuram diretamente os atos reprováveis do 
homem, porquanto são, elas mesmas, manifestação desses 
atos e de suas funestas consequências. Assim, as autobiografias 
carregam em si um valor didático implícito, pois mostram as 
consequências do pecado, sendo ensinamentos indiretos não 
só a Dante, como a todos os seus leitores. O único aforismo 
presente em uma narrativa desse tipo é a máxima proferida 
por Francesca da Rimini54, a qual, contudo, não está realizando 
um ensinamento, mas sim fazendo uma constatação acerca da 

53 AURIGEMMA, 
Marcello. “I J. nella 
Commedia”, Enciclo-
pedia Dantesca.
54 Cf. supra forma bre-
ve II do Inferno.
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sua própria condição; e tal constatação se estende a todos os 
homens. 

Virgílio é o único do Inferno que pode de fato ensinar 
algo a Dante, do ponto de vista doutrinário de enunciação da 
verdade última. Entretanto, mesmo a Virgílio só cabe realizar 
ensinamentos efetivos em um único canto, em cuja exposição 
doutrinária ele mostra que existe, até mesmo no Inferno, 
uma ordem racional estabelecida por Deus, uma vez que o 
Inferno não é senão manifestação da justiça divina, como já 
diz a inscrição na sua entrada: Giustizia mosse il mio alto fattore55 . 
Esse é o ensinamento efetivo do primeiro cântico, e é para ele 
que convergem todas as suas formas breves de exposição de 
doutrina, apresentadas no canto XI, cuja função é primordial 
para o poema:

La sua funzione è didascalica, ma necessaria, e più 
importante di quel che non si creda: essa dà alla grande 
narrazione infernale, di cui già il lettore è investito e 
partecipe, coinvolto nella drammaticità del dolore, della pietà, 
della malvagità umana, una misura e un ordine razionale: 
quell’ordine che è specchio della sapienza che regola tutto 
l’universo, dal volgere dei cieli all’abisso dell’inferno.56

O discurso de Virgílio mostra o princípio racional que 
rege toda a atmosfera de “dramaticidade”, citada por Anna 
Maria Chiavacci Leonardi como característica fundamental 
do primeiro cântico. Por isso, fora desse discurso de 
Virgílio, que é o ensinamento efetivo do cântico, não há 
senão tal dramaticidade, estreitamente ligada a experiências 
concretas, e condutora dos diversos momentos do cântico, 
no qual ocupam primeiro plano as narrativas, sobretudo 

55 Inferno III, 
4. 
56 LEONARDI, op. 
cit., “Introduzione al 
canto XI”, Inferno, p. 
331.
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autobiográficas. No que diz respeito às formas breves do 
cântico, as exclamações realizadas por Dante são os principais 
efeitos de tal dramaticidade, ligada à condição essencial de 
todos os personagens do Inferno. E uma das manifestações 
dessa condição está no próprio fato de o Inferno se fundamentar 
sobre a moral pagã, representante do homem que, não 
obstante toda a sua dignidade – especialmente notada nos 
personagens mais fortes do cântico –, está alheio a Deus:

The Inferno contains the most important examples: the 
story of Francesca and her love or of Ulysses the intrepid 
discoverer lose none of their dramatic power, because we 
know that Dante approves of their condemnation.  Dante’s 
tears and his tone, which not only expresses compassion, 
admiration, respect, and the fire of earthly passion but also 
communicates them to the reader, are not invalidated by this 
knowledge. Throughout the Inferno we encounter an earthly 
nobility, the just but tragic condemnation of which arouses 
“fear and compassion”; nowhere is earthly passion stifled 
by death which extinguishes all things, or even deprived of 
its earthly existence by an unfeeling justice which punishes 
sinners solely in accordance with the categories to which they 
belong. Quite on the contrary, men stand before us in all their 
historical involvements; many tears are shed for others than 
Christ; the poet expresses much admiration (even for Brutus 
in the jaws of Lucifer) and veneration – both at variance with 
God’s judgement.57

Diverso é o caráter do Purgatorio, fundado não mais sobre 
a moral pagã, mas sobre a distinção entre vícios e virtudes, 
baseada no amor 58. Trata-se não mais de uma eterna separação 

57 AUERBACH, Eri-
ch. Literary language 
and its public in late 
Latin antiquity and 
in the Middle Ages, 
trans. Ralph Manheim. 
Princeton, New Jersey: 
Princeton University 
Press, 1993, p. 306.
58 Como mostra 
Gianfranco Conti-
ni, a importância do 
amor na Commedia 
se manifesta em ou-
tros elementos além 
da organização do 
Purgatório. Frances-
ca – condenada pela 
luxúria – é a primeira 
pecadora com quem 
Dante tem um diálogo; 
Guinizzelli e Arnaut 
Daniel – no giro dos 
luxuriosos – são os úl-
timos penitentes com 
quem o poeta fala: “A 
ogni modo, il Guini-
zzelli e Arnaut Daniel 
sono gli ultimi spiriti 
purganti con cui Dante 
sarà stato a colloquio: 
gli ultimi, come Fran-
cesca il primo danna-
to, sotto la medesima 
epigrafe. [...] Ormai 
il pellegrino può as-
cendere dove amore è 
tutto «nel primo ben 
diretto». Ma il viaggio 
compete all’«io» che 
è io, poeta: e tutta la 
poesia, l’abbiamo udi-
to nella confessione a 
Bonagiunta, è poesia 
d’amore. Ogni tappa 
e sosta del suo via-
ggio oltraterreno è 
una modalità del suo 
«io» antico vittorio-
samente attraversata; 
quei suoi interlocutori 
sono loro, storici, e 
sono altro, simbolo 
e funzione. Anche in 
loro dunque si attua la 
duplicità di piano che 
qualifica Dante, e a suo 
specchio Beatrice. Se 
un’analisi strutturale è 
corretta, essa si riflette 
dal macrocosmo al mi-
crocosmo. La sua vali-
dità, verificata ora nel 
particolare, è una pre-
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de Deus, mas de um retorno a Deus; assim, o Purgatorio exprime 
a fraqueza da alma humana, ao lado, contudo, da possibilidade 
de redenção. Isso confere outro traço às suas personagens, 
aos seus eventos, aos seus discursos e – por extensão – às suas 
formas breves; a esse novo traço, muito diverso da dignidade 
trágica do Inferno, A. M. Chiavacci Leonardi chamou “doçura”:

Ora questo rivolgimento, o conversione – secondo il termine 
della teologia cristiana –, modifica l’uomo dall’interno (e per 
questo la figura umana appare, come dicemmo, ben diversa 
che nella prima cantica). Esso produce in quelle anime una 
qualità specifica, un carattere che sembra contrassegnare tutta 
la cantica dantesca. Se si tenta di definirlo, si potrà chiamarlo 
– col termine più spesso da Dante usato – dolcezza.59

Tal caráter, conferindo ao segundo cântico uma constante 
serenidade que perpassa as suas formas breves, é consequência 
da ruptura que o Purgatorio, de fundamento essencialmente 
católico, realiza em relação à filosofia pagã, a qual é a base 
do Inferno: aqui, o paganismo é substituído pelo cristianismo, 
o que se evidencia também pelas formas breves doutrinárias 
de cada um dos cânticos. O efeito disso é a nova atitude por 
parte dos personagens do Purgatorio, os quais reconhecem a 
sua insuficiência diante de Deus e a efemeridade dos bens 
terrenos que estiveram na origem de suas tendências viciosas, 
agora em vias de purgação: “Il Purgatorio dantesco è dolce nel 
suo aspetto e, negli animi dei suoi abitanti, mite. Nessuno di 
loro pretende o accampa diritti, si ritiene grande o comunque 
autosufficiente; ma chiede e prega umilmente l’aiuto altrui.”60

Enquanto os aforismos doutrinários participam do 
fundamento do novo tom característico do Purgatorio, os 

ziosa «prova del nove» 
all’interpretazione ge-
nerale.”, CONTINI, 
Gianfranco. “Dante 
come personaggio-po-
eta della Commedia”, 
op. cit., p. 62.
59 LEONARDI, op. 
cit., Purgatorio, “Intro-
duzione”, p. XV. 
60 LEONARDI, op. 
cit., Purgatorio, “Intro-
duzione”, p. XV.
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outros tipos aforismáticos do cântico manifestam-no. A ele 
está associada, por exemplo, a grande presença de máximas 
no cântico, as quais fazem constatações acerca de fenômenos 
ligados à natureza humana, sem, em geral, realizar um 
julgamento a respeito do que está sendo constatado. Tome-
se como exemplo a seguinte terzina, em que Estácio fala da 
possibilidade de equívoco a que qualquer homem está sujeito, 
quando as verdadeiras causas de algo lhe são ocultas:

Veramente più volte appaion cose
che danno a dubitar falsa matera 

per le vere ragion che son nascose.61

O fato de tais máximas raramente realizarem um 
julgamento é manifestação do caráter de serenidade e 
humildade do Purgatorio: seus personagens, conscientes de suas 
próprias falhas e de sua dependência de Deus para reparação 
dessas falhas, fazem observações sobre fenômenos humanos 
sem censurá-los, porque, além de tais fenômenos nem 
sempre merecerem censura efetiva, os próprios personagens 
reconhecem, enquanto humanos, participar da verdade que 
constatam.

Entretanto, duas formas breves do Purgatorio parecerão 
contradizer esse caráter de serenidade, por se resolverem de 
modo aparentemente incompatível com o tom dominante do 
cântico. De fato, em ambos os casos, manifesta-se, de modo 
enérgico, uma visão negativa acerca da verdade constatada; 
mas, se observadas com mais atenção, ambas as formas breves 
podem revelar a sua coerência com a estruturação interna e 
externa do Purgatorio. Uma delas é uma máxima proferida por 
Oderisi da Gubbio no canto XI:

61 Purgatorio XXII, 
28-30. Forma breve 
XXIII. 
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Oh vana gloria de l’umane posse!
com’ poco verde in su la cima dura,

se non è giunta da l’etati grosse!62

Nela, Oderisi da Gubbio lamenta a efemeridade da glória 
humana, causa da sua própria soberba. Com isso, Oderisi 
não deixa de reconhecer a própria falha, por ter desejado 
tão ardentemente a glória, a qual, agora ele reconhece, é vã e 
efêmera. Assim como existe, por trás de suas palavras, uma 
visão negativa, existe também a sua autoconsciência, como 
alma que está purgando a soberba. 

Ainda mais interessante é a outra forma breve que pode 
parecer incompatível com o caráter dominante do Purgatorio, 
pois, além disso, ela pode também parecer incompatível com 
aquele que a profere: Virgílio. Trata-se de uma advertência:

State contenti, umana gente, al quia;
ché, se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria63.

Aqui, Virgílio está repreendendo severamente a presunção 
humana em conhecer todas as verdades que regem o universo; 
desse modo, ele está implicitamente recomendando mais 
humildade aos homens, pois prova da sua ignorância foi a 
necessidade da vinda de Jesus, para redimir o pecado original 
e para revelar a verdade divina. Essa recomendação de 
humildade, originada do reconhecimento da insuficiência da 
razão humana diante de Deus, já é, em si, compatível com o 
caráter do Purgatorio. Entretanto, mais do que isso, essa terzina 
é uma censura que Virgílio dirige ao saber de seu próprio 
tempo: a filosofia pagã. Isso fica evidente nos versos seguintes 
à terzina:

62 Purgatorio XI, 91-
93. Forma breve VI.
63 Purgatorio III, 37-
39. Forma breve II.
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« e disïar vedeste sanza frutto 
tai che sarebbe lor disio quetato,
ch’etternalmente è dato lor per lutto:
io dico d’Aristotile e di Plato
e di molt’altri »; e qui chinò la fronte,
e più non disse, e rimase turbato.64

A súbita interrupção de Virgílio mostra o seu embaraço 
em se reconhecer dentre aqueles a quem a sua censura se 
dirige: como na exclamação de Oderisi, Virgílio, manifestando 
um julgamento negativo, tem consciência fazer parte daquilo 
que ele está condenando. Com isso, vários elementos desta 
terzina convergem para o caráter dominante do Purgatorio: a 
censura à presunção humana, a recomendação de humildade, 
a consciência da dependência do homem em relação a Deus 
– cujo sinal é a necessidade da vinda de Jesus –, e, de modo 
mais velado na forma breve, mas mais explícito no discurso, a 
consciência da própria ignorância, expressa aqui por Virgílio, 
que, não obstante, é a suma representação da razão humana 
no poema. Mas, principalmente, o elemento que aqui está 
em total acordo com a organização do Purgatorio é aquilo que 
constitui justamente a base do cântico, isto é, a percepção da 
insuficiência do saber antigo diante da revelação cristã:

Il grande tema dell’insufficienza della ragione – così 
profondamente vissuto da Dante – appare qui dunque non 
svolto dottrinalmente ma sofferto da una persona, quella 
stessa persona che della ragione è figura, ma che è tuttavia, 
prima e sopratutto, un uomo vivo e storico, con il suo dolore 
e il suo profondo e delicato sentire.65

64 Purgatorio III, 40-
45. 
65 LEONARDI, op. 
cit., “Introduzione al 
canto III”, Purgatorio, 
p. 71.
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Por outro lado, o Purgatorio, no que concerne aos aforismos 
da Commedia, pode ser considerado um intermediário entre 
o Inferno e o Paradiso. Uma primeira evidência disso seria o 
crescente número de formas breves no poema, presentes 
em menor quantidade no Inferno e em maior quantidade no 
Paradiso. Além disso, o Purgatorio apresenta, em relação ao 
Inferno, mais exposições doutrinárias, as quais são, contudo, 
marca essencial do Paradiso:

la cantica [Purgatorio] acquisisce nel suo complesso 
un tono medio quanto ad altezza dottrinaria tra quel che 
il lettore ha trovato nell’Inferno, dove in sostanza (a parte 
la spiegazione filosofico-morale del canto XI) queste 
pronunciate disquisizioni dottrinarie mancavano, e quel che 
il lettore troverà nel Paradiso, dove esse diverranno assai più 
frequenti.66

Consequentemente, o segundo cântico tem mais formas 
breves de exposição de doutrina do que o primeiro. Entretanto, 
há um elemento mais específico do Purgatorio que faz dele, a 
respeito de suas formas aforismáticas, uma antecipação do 
Paradiso. Trata-se da sua última forma breve, paráfrase de uma 
sentença bíblica, proferida por um anjo na saída do giro dos 
gulosos:

E senti’ dir: « Beati cui alluma
tanto di grazia, che l’amor del gusto
nel petto lor troppo disir non fuma,

esurïendo sempre quanto è giusto! »67

Além de antecipar o que será um novo caráter verificado 
nas formas breves do Paradiso, esta forma breve, parafraseando 
a quarta beatitude do Sermão da Montanha, tem ainda outra 

66 AURIGEMMA, 
Marcello. “Purgato-
rio”, Enciclopedia 
Dantesca. 
67 Purgatorio XXIV, 
151-154. Forma breve 
XXIV. 
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importância dentro do Purgatorio: ela revela, assim como as 
exposições de doutrina, o princípio da organização do cântico, 
pois, segundo Anna Maria Chiavacci Leonardi, o Purgatorio 
se fundamenta, de modo mais específico, justamente nas 
Beatitudes presentes no Sermão da Montanha68.

Assim, em relação ao Inferno e ao Purgatorio, as formas 
breves de exposição de doutrina podem ser, ao mesmo tempo, 
um princípio de aproximação entre os cânticos, pela mesma 
função que assumem, e um princípio de diferenciação entre 
eles, evidenciando no que as suas organizações divergem. Tais 
diferenças de organização intervêm no caráter dominante de 
cada um dos dois cânticos, o qual, por sua vez, envolve seus 
outros tipos aforismáticos. Entretanto, se, em relação aos 
seus aforismos, já pode ser percebida uma diferença entre o 
Purgatorio e o Inferno, é no Paradiso que a verdadeira mudança 
ocorre, confrontando o último cântico com os dois primeiros.  

Digna de atenção é a grande presença de formas breves 
de exposição de doutrina no último cântico. Característica 
das formas breves desse tipo é o fato de, em geral, elas não 
se apresentarem isoladamente, mas sim acompanhadas por 
outros aforismos do mesmo tipo, constituindo um discurso 
– ou parte de um discurso – que realiza uma exposição maior. 
Por isso, as formas breves doutrinárias tendem a se concentrar 
em determinados cantos, ou sequências de cantos, como já se 
notou no Inferno e no Purgatorio: no primeiro, elas só aparecem 
no canto XI; no segundo, elas aparecem na sequência XV-
XVIII. Além disso, em cada um dos dois primeiros cânticos, 
as formas breves de exposição de doutrina tratam ou do 
mesmo assunto ou de assuntos muito próximos, uma vez que 
elas participam da explicação da organização desses cânticos: 

68 Cf. LEONARDI, op. 
cit., “Introduzione”, 
Purgatorio, pp. XVI-
-XVII. Sobre o papel 
que, no Purgatorio, os 
anjos têmde antecipar 
o Paradiso, cf. Idem, p. 
XXIII. 
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no Inferno, elas tratam da distinção entre os pecados de malícia, 
fundamentando-se na filosofia antiga; no Purgatorio, elas falam 
sobre o amor ou sobre o livre-arbítrio, cuja associação está na 
base da estruturação do cântico. 

No Paradiso, a tendência à concentração das formas 
breves em determinados cantos se mantém. Entretanto, a 
relação que o Paradiso estabelece com elas é de natureza muito 
diversa. No Inferno e no Purgatorio, as exposições de doutrina 
são apresentadas – de fato, mais no Inferno do que no Purgatorio 
– quase como uma interrupção da narração principal; 
interrupção necessária, pois revela o princípio racional que 
rege cada cântico. Já no Paradiso, as exposições de doutrina 
constituem a própria ação principal do cântico, apresentando-
se em diversas situações narradas; isso ocorre porque uma das 
principais características do Paradiso é a presença de longos 
discursos teológicos, realizados por diferentes almas que 
Dante encontra. 

A narração principal do poema é a viagem de Dante e 
seus sucessivos encontros com as almas de cada reino que 
visita. Nos dois primeiros cânticos, predominam, nesses 
encontros, as narrativas autobiográficas, mediante as quais as 
almas narram eventos de suas vidas, e o modo pelo qual se 
desviaram para o pecado e mereceram a condenação (Inferno) 
ou o modo pelo qual mereceram a chance de redenção 
(Purgatorio). Entretanto, uma nova característica do Paradiso 
é a introdução, nesses encontros, dos discursos teológicos, 
nos quais se encontram as formas breves de exposição de 
doutrina do cântico:

Reading Inferno and Purgatorio, we had encountered 
only several set pieces of a philosophical/theological bent 
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[…].These seem, to most readers, I would think, unusual 
“interruptions” of more usual fare. We had become 
enthusiastically accustomed to overhearing the confessions 
that revealed the histories of their sin (or, in the purgatorial 
ones, redemption from it) through riveting narratives. Even 
Beatrice’s rebukes of Dante’s errant behavior in Purgatorio 
XXX-XXXI generally took a narrative form, retelling the 
dark side of the protagonist’s emergent new life after their 
first encounter as children. In the third cantica, on the other 
hand, even such narratives are few and far between. To be 
sure, the poet will continue to tell how the protagonist moves 
from place to place, but those narrative “hinges” tend to be 
brief and often link long passages of disquisition.69

Por isso, enquanto nos dois primeiros cânticos as 
formas breves de exposição de doutrina parecem constituir 
interrupções da ação principal, no Paradiso elas constituem 
a própria ação principal, apresentando-se nos sucessivos 
discursos teológicos realizados pelas almas que Dante 
encontra. Assim, o confronto entre a frequência de discursos 
teológicos e a redução de passagens narrativas é uma das 
principais diferenças entre o Paradiso e os dois primeiros 
cânticos, a qual se reflete em suas formas aforismáticas:

it seems close to being obvious that Paradiso is essentially 
different from the preceding cantiche, in which the poet’s ample 
use of monologues of self-narrative is his central and justly 
celebrated poetic signature. While it remains a technique that 
Dante uses in the third canticle, it is deployed far less often; 
further, when the poet does give the floor to another soul in 
the Paradiso, his or her self-narrative tends to be much shorter 
than those of the previous speakers in Inferno or Purgatorio. 

69 HOLLANDER, Ro-
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Indeed, the longer speeches are almost all devoted to 
theological questions. Perhaps even more striking, the central 
narrative technique of those who address their remarks to the 
protagonist in the third cantica becomes the university lecture 
– surely even to professors the least promising idea any poet 
ever had – with improbably pleasing result.70

Esta é, portanto, a principal diferença em relação aos 
aforismos de exposição de doutrina do Paradiso: eles fazem 
parte do tecido poético do último cântico, o qual tem como 
uma de suas principais características o discurso teológico. 

Entretanto, outras diferenças ainda podem ser apontadas 
em relação a esse tipo aforismático no Paradiso: como dito 
anteriormente, no Inferno e no Purgatorio, ele tem a função 
essencial de compor as respectivas explicações acerca da 
organização dos cânticos, as quais dão a impressão de 
interromper a narração em curso; já no Paradiso, os discursos 
doutrinais tomam primeiro plano, compondo a ação principal. 
Com isso, as formas breves de exposição de doutrina não 
assumem, no Paradiso, somente função de evidenciar o seu 
princípio de organização; na verdade, elas tratam de tudo 
quanto, não podendo ser alcançado somente pela razão 
humana, não pôde ser elucidado nos dois primeiros cânticos. 
Isso é afirmado pelo próprio Virgílio:

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. » 71

Esta terzina é essencial para compreender não só o papel 
que cada guia de Dante assume no poema, mas também para 
discernir os limites que separam o Inferno e o Purgatorio (em 

70 Idem, p. 571. 
71 Purgatorio XVIII, 
46-48.
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que Virgílio é o guia) do Paradiso (em que Beatriz é a guia). 
Tudo o que é ensinado nos dois primeiros cânticos – em 
seus discursos doutrinais, na maioria das vezes proferidos 
por Virgílio – pode ser alcançado pela sabedoria e pela razão 
humanas, das quais Virgílio é o principal representante: 
“Virgilio [...] rappresenta per Dante il vertice del sapere, la 
summa enciclopedica delle cognizioni umane”72; já no Paradiso, 
têm lugar os ensinamentos cuja base é a verdade revelada pela 
fé. Tal contraste é elucidado pelo comentário de Anna Maria 
Chiavacci Leonardi à terzina acima citada:

Virgilio dichiara qui il suo ruolo, e il suo limite: io posso 
dirti quanto su questo problema arriva a vedere, a intendere, 
la ragione umana con le sue forze, vale a dire la filosofia. Per 
quel che va al di là di questo limite, rimetti a Beatrice, in quanto 
ciò è materia di fede, da intendere per fede (opra di fede). Questi 
versi sono fondamentali per intendere il rapporto che Dante 
ha posto fra le sue due guide: la prima vede con il lume della 
ragione naturale, la seconda con quello della sapienza rivelata. 
Sono così distinte filosofia e teologia: la prima fondata sulla 
verità razionalmente raggiungibile dall’uomo, la seconda sulla 
verità rivelata da Dio, che l’uomo accetta per fede. Nella 
concezione di Dante, che accoglie quella di Tommaso, i due 
campi non sono contrapposti, ma il secondo perfeziona e 
compie il primo, portando l’intelletto al di là (da indi in là) del 
limite che da solo non può varcare.73

Tal questão, contudo, parece ultrapassar o plano das 
guias de Dante, estabelecendo-se nas situações representadas 
por elas e delineadas em cada cântico. Pois é apenas no 
Paraíso que têm lugar as exposições cuja base é a verdade 

72 CURTIUS, Ernst 
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revelada, como se fosse a própria atmosfera do Paraíso que 
permitisse esse tipo de exposição no último cântico. Como 
já notado por Hollander, Beatriz aparece nos dois primeiros 
cânticos, mas sem realizar discursos teológicos, pois o 
verdadeiro lugar dos discursos teológicos é o Paraíso, em 
que se revelam plenamente as verdades da fé. Essa diferença 
entre as exposições doutrinárias do Paradiso, resolvidas em 
discursos teológicos, e as dos dois primeiros cânticos pode 
ser identificada quando Anna Maria Chiavacci Leonardi fala 
do discurso de Virgílio no canto XVIII:

Tutto il discorso è fondato infatti su un discrimine 
che sta tra ragione e fede. La ragione umana arriva da sola 
a riconoscere la libertà morale dell’uomo (come l’Etica 
aristotelica, qui allusivamente ricordata, insegna). Di più non 
può dire: di dove cioè tale libertà venga, come si giustifichi in 
un universo tutto regolato da leggi necessarie. A questo, solo 
la fede può dare risposta, la filosofia non può, e Virgílio è il 
primo a saperlo.74

Exemplos imediatos da diferença manifesta nas 
exposições de doutrina do Paradiso são duas formas breves – 
uma do Purgatorio, outra do Paradiso – que tratam do mesmo 
tema, mas sob perspectivas diversas. A primeira, forma breve 
XII do Purgatorio, desenvolve uma demonstração por absurdo 
que declara a necessidade lógica da existência do livre-arbítrio 
no homem, para haver justiça nas recompensas dadas por 
Deus após a morte de cada um; o personagem que a profere 
é Marco Lombardo, alma que está purgando a ira e sabe que 
a justiça de tal purgação se deve ao livre-arbítrio, origem das 
escolhas do homem. A segunda, forma breve IV do Paradiso, 
fala do livre-arbítrio sob outra perspectiva, expondo-o em 

74 Idem, “Introduzione 
al canto XVIII”, Pur-
gatorio, pp. 516-517.
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sua origem (di dove tale libertà venga), como dom concedido por 
Deus no ato de criação.

As formas breves de exposição de doutrina refletem, 
portanto, uma mudança no último cântico: a superação do 
plano do simples raciocínio – no qual se situam os aforismos 
doutrinários dos cânticos anteriores –, cuja base é a verdade 
revelada. Por isso, muitos discursos teológicos se iniciam por 
uma verdade inquestionável dentro da fé cristã, a qual é, então, 
pressuposto para a exposição feita posteriormente. Exemplo 
disso é a forma breve VIII do Paradiso, que, introduzindo 
uma exposição sobre a Encarnação, enuncia a doutrina já 
estabelecida do pecado original. Assim, os aforismos de 
exposição de doutrina do Paradiso são manifestação do 
distanciamento entre o último cântico e os dois primeiros, 
justamente porque evidenciam a elevação do Paradiso acima 
do plano humano, no qual, por outro lado, estão as exposições 
de doutrina do Inferno e do Purgatorio, cujo tema é basicamente 
a origem dos pecados e das más tendências humanas, 
fundamento da própria organização desses cânticos. 

Todavia, embora os trechos doutrinários sejam de 
natureza muito diversa no último cântico e estabeleçam com 
ele relação muito peculiar, deve-se considerar que em todo o 
poema eles sempre manifestam a mesma concepção basilar da 
Commedia, e, segundo Bruno Nardi, também sustentam o seu 
sentido literal:

In realtà il senso letterale di tutto il poema è un altro, e 
cioè il viaggio, il «fatale andare» di Dante, smarrito, attraverso 
l’Inferno e il Purgatorio fino alla «selva antica» del Paradiso 
terrestre, sulle orme d’Enea, sotto la scorta di Virgilio; e quindi 
l’ascesa attraverso le sfere celesti sulle orme di S. Paolo, sotto 
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la guida d Beatrice. [...] Questo il senso letterale del poema 
dantesco dal principio alla fine; la stessa giustizia del premiare 
e del punire non ha niente di allegorico, poiché è discussa 
e dichiarata apertamente nel canto undecimo dell’Inferno, nel 
canto diciassettesimo del Purgatorio, e nei luoghi del Paradiso ove 
si afferma che i gradi della beatitudine celeste corrispondono 
ai doni della grazia, proporzionati al «fondamento che natura 
pone»75.

Isso é especialmente notável pela leitura do Paradiso, cujos 
trechos doutrinários, participando do próprio tecido poético 
do cântico e convergindo sempre na concepção fundamental 
da Commedia, apresentam-se como um elemento primordial 
de sua poesia:

Dante aprendeu com Virgílio a arte da expressão 
genuinamente poética do pensamento, na qual a ideia, a 
exposição didática não constitui um corpo estranho, que 
estorva e tolhe a poesia, mas se funde ao teor mitopoético 
e penetra a própria substância poética. Ao contrário de certa 
opinião moderna, muito difundida e talvez não tão moderna 
assim, que preferiria descartar o elemento didático da Comédia 
como não poético, isolar as passagens genuinamente poéticas 
e desfrutá-las como tais, deve-se sublinhar com toda ênfase 
que não há, na Comédia, nenhuma passagem exclusivamente 
poética no sentido moderno do termo; que, para Dante, a 
beleza poética coincide com a visão da verdade divina e que, 
portanto, o saber legítimo é tão belo quanto é verdadeira a 
beleza legítima; e cada verso de seu grande poema é regido 
por essa estética. [...] A simplicidade na expressão do sublime, 
a ausência de gravidade meramente artificiosa, a perfeita 

75 NARDI, Bruno. 
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absorção da doutrina no episódio significativo afirmaram-se 
para Dante como exemplo do estilo nobre a que ele aspirava.76

Sendo ainda mais necessários no último cântico, em sua 
exposição de tudo aquilo que não pôde ser desenvolvido 
anteriormente, os trechos doutrinários são, por conseguinte, 
parte essencial do poema, porque são revelação da sabedoria 
divina que rege todo o universo, desde o Inferno até o Paraíso. 
E, se essas exposições são mais frequentes no último cântico, 
é porque é no Paraíso que a tal concepção se confere sentido 
pleno:

All’origine della poesia teologica di Dante è la condizione 
– come i più grandi critici hanno riconosciuto – in cui si 
trova il teologo medievale, che crede nell’ordine razionale 
dell’universo in quanto creato da Dio, e crede nelle realtà di 
fede di cui discorre come da Dio rivelate, per cui esse sono 
viste come qualcosa di certo, di vero per sempre, di cui si può 
contemplare la bellezza.77

Isso é o que permite que o Paradiso seja caracterizado 
em função de seus tão frequentes discursos teológicos, os 
quais fazem da teologia componente essencial de sua própria 
poesia, traço que decisivamente o distancia dos dois primeiros 
cânticos:

Where the first two cantiche rarely include such speeches 
(there are a few; these may be said to “theologize poetry”), the 
text of Paradiso unhesitatingly “poeticizes theology,” a quite 
extraordinary thing, if one considers it with 

fresh eyes. And it does so with great frequency and at 
great length.78
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Entretanto, não é só pelos aforismos de exposição de 
doutrina que pode ser percebido tal distanciamento, o qual 
parece se tornar ainda mais evidente em certo tipo de máxima 
que só se encontra no Paradiso. Seu principal exemplo é a 
terzina de abertura do cântico, muito relevante no estudo das 
formas breves do poema, por mostrar, já no início do Paradiso, 
o seu distanciamento em relação aos dois primeiros cânticos. 
Essa variante também enuncia, como as máximas de modo 
geral, uma verdade constatada por determinada experiência; a 
diferença é que, nela, tal verdade e tal experiência superam o 
plano no qual se desenvolvem as máximas dos dois cânticos 
precedentes: trata-se da verdade revelada pela experiência 
fundamental do poema, que é a viagem de Dante como um 
todo, mas, mais do que isso, é a viagem ao Paraíso – com 
todos os seus ensinamentos – e o acontecimento supremo 
do poema, a visão de Deus. Por isso, essas máximas se 
fundamentam em uma experiência mística (bem expressa 
pelo termo trasumanar 79), apresentando uma verdade acima do 
plano terreno, no qual necessariamente se situam as máximas 
dos cânticos anteriores.

Outro importante exemplo desse tipo aforismático, 
além da primeira terzina do Paradiso, é a sua última forma 
breve. Ambas são criação direta do narrador do poema, e se 
desenvolvem de modo muito semelhante. Tanto uma como 
a outra enunciam a verdade absoluta de que Deus penetra 
igualmente em todo o universo, mas as criaturas o refletem 
em diferentes graus, a depender de sua capacidade própria; 
e, em ambas, apresenta-se a metáfora de Deus como luz, tão 
cara a Dante neste último cântico. O seu sentido guia todo o 
poema, pois a organização que se estende desde o Inferno até 

79 Paradiso I, 70. 
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o Paradiso não é senão manifestação da glória de Deus, que se 
faz presente em todo o universo, conferindo-lhe uma ordem 
racional. E o fato de tal verdade se apresentar logo na abertura 
do Paradiso é muito relevante, pois mostra que ela é tomada, 
então, como pressuposto para as inúmeras verdades que serão 
reveladas no cântico, as quais estão além do alcance da razão. 
Por isso, é como se a primeira terzina do Paradiso mostrasse 
que, para a leitura do cântico, é necessário ter sempre em 
mente essa verdade fundamental, da qual toda a narração do 
poema é manifestação. 

Por outro lado, todos os eventos e discursos presentes 
no Paradiso convergem nessa verdade fundamental, o que 
faz dela o fio condutor do cântico, como comprovam os 
diversos momentos em que ela se torna explícita. Certamente, 
um dos exemplos mais relevantes de quando isso ocorre é 
o último verso do poema, no qual Deus, identificado com 
o amor cristão, é apresentado como responsável por todo o 
movimento do universo (l’amor che move il sole e l’altre stelle80). 
A princípio, pode causar estranhamento o fato de Dante 
ser o criador direto desse tipo aforismático; mas, diante do 
possível questionamento sobre a sua autoridade para enunciar 
uma verdade absoluta, basta reconhecer que quem fala é o 
narrador Dante – e não o personagem –, que está contando 
justamente a experiência que revela tal verdade. Por isso, é a 
própria matéria do poema que justifica a atitude narrativa de 
Dante, a qual se manifesta através de outros elementos, como 
os seus apelos ao leitor:

This brings us to Dante’s theme; for it is obviously 
his theme that justifies him in addressing the reader so 
authoritatively and directly. His theme is the divine order of 

80 Paradiso XXXIII, 
145.
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the world, not as a theoretical system but as his immediate 
vision, which he communicates to others who have not had it. 
This lends him, the narrator, enormous authority and arouses 
in his readers or hearers an extreme interest in what he has 
to relate, especially since this vision of the divine order of 
the world includes in the most concrete possible form God’s 
judgment concerning the forms of human society and the 
conduct of individual human beings.81

Tanto as máximas que enunciam verdades transcendentais 
como as formas breves doutrinárias do Paradiso refletem a 
sua localização acima do plano humano, o que claramente 
diferencia o cântico dos dois primeiros. E esses dois tipos 
aforismáticos também revelam no cântico os dois modos 
de visão que se alternam nele – a visão sensível (refletida 
pelas máximas que enunciam verdade mística, derivada da 
experiência de Dante no Paraíso) e a visão intelectual (refletida 
pelas formas breves de exposição de doutrina):

La visione nella quale si risolve tutta la cantica procede 
di fatto parallela, come visione sensibile e visione intellettuale, 
visione del bello e visione del vero, le due forme con cui 
l’uomo vede, finché le due visioni vengono a identificarsi nella 
contemplazione diretta di Dio propria dell’ultimo canto.82

Assim, esses são os principais tipos de formas breves que 
refletem a mudança de plano operada no último cântico e, 
ainda, o limite que o separa dos dois primeiros, sobre o qual 
Anna Maria Chiavacci Leonardi, tomando o Éden como sua 
representação no poema, afirmou:

Qui Virgilio – il mondo dell’uomo – è lasciato, non senza 
lacrime, per seguire l’altra guida, che fin dalla giovinezza era 
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stata per Dante il volto visibile del mondo divino. Qui passa 
la linea divisoria tra due realtà e tra due linguaggi poetici. Il 
raccontare proprio dell’Inferno e del Purgatorio, il camminare 
(«su per lo monte che l’anime cura / e discendendo nel mondo 
defunto»), l’incontrarsi e il confrontarsi con degli ugagli, tutto 
sarà lasciato indietro. La crudezza pietrosa dell’Inferno, la 
dolcezza elegiaca del Purgatorio sono linguaggi che riflettono 
la condizione umana sulla terra, nel male e nel pentimento, 
quella terra sulla quale i primi due regni sono situati. Altre 
saranno le forme del nuovo regno, con un salto qualitativo 
che solo una prodigiosa virtù di fantasia e d’arte e uno sforzo 
strenuo dell’animo hanno potuto compiere.83

Entretanto, isso não significa que o Paradiso seja alheio 
ao mundo humano. Muito pelo contrário: não faltam no 
cântico discursos relativos à vida humana, dedicados, em 
sua maioria, a reprovar atitudes do homem na terra. No que 
concerne às suas formas breves, essa relação que o Paradiso 
estabelece com o mundo humano se manifesta sobretudo 
pelas máximas e pelas advertências. Mas há que estabelecer 
aqui uma diferença. As máximas, no Paradiso, podem ter duas 
manifestações principais: uma, comentada acima, enuncia 
uma verdade mística; outra, de natureza muito diversa, afirma 
verdades estreitamente ligadas à vida humana. Mediante esta 
última variante, a personagem do Paradiso que a profere realiza 
uma constatação acerca de determinado fenômeno ou atitude 
relativos à vida humana, geralmente manifestando – por 
forma exclamativa ou não – um julgamento negativo acerca 
da verdade enunciada. No Paradiso, esse tipo aforismático 
está estreitamente associado às formas breves de advertência, 

83 Idem, “Introduzio-
ne”, Purgatorio, p. 
XXVII.
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que normalmente se desenvolvem de modo a repreender 
severamente atitudes humanas. Isso ocorre porque esses dois 
tipos aforismáticos não costumam aparecer isoladamente, mas 
tendem a se apresentar em conjunto, articulando-se dentro 
de discursos dedicados a condenar ou lamentar a corrupção 
humana, os quais são, ao lado do discurso teológico, outro 
modo discursivo frequente no Paradiso. Seus maiores exemplos 
estão nos cantos XIII, XXII, XXVII e XXIX. 

A justaposição desses dois tipos discursivos – que, na 
verdade, podem compor partes diferentes de um discurso 
maior – é responsável por um efeito característico da poesia 
do Paradiso, denominado chiaroscuro por Marcello Aurigemma: 

Frequenza e rilievo particolarmente alti hanno tuttavia le 
spiegazioni sui problemi di teologia (e spesso insieme di fisica, 
secondo la concezione dantesca del cosmo). [...] Assai frequenti 
i commenti morali, spesso di aspro rimprovero all’umanità, 
tanto da assumere il carattere d’invettive: presenti, queste, 
anche nelle altre cantiche, ma qui nel P[aradiso] ritornanti, 
in conformità con la situazione di perfetta chiaroveggenza 
e di assoluto rigore morale, con frequenza molto maggiore, 
adunandosi in qualche parte della cantica con successione 
incalzante [...]. Esse danno, espresse come sono in linguaggio 
realistico-polemico, e sempre volte a precisi problemi, un forte 
contributo di concretezza immediata, tanto più che appaiono 
collocate in posizione di voluto chiaroscuro rispetto ai passi 
che esaltano la santità, cui sono in genere adiacenti.84

Já Anna Maria Chiavacci Leonardi percebe, no cântico, três 
formas principais de discurso e de linguagem: “il ragionamento 
teologico, l’ammonimento profetico, la visione sensibile del 
cielo e dei suoi abitanti.”85 Esses são os tipos discursivos 

84 AURIGEMMA, 
Marcello. “Paradiso”, 
Treccani.it – Enciclo-
pedia Dantesca, Isti-
tuto dell'Enciclopedia 
Italiana, 1970. Aces-
so em 26 de maio de 
2016, http://www.
treccani.it/enciclope-
dia/paradiso_(Enci-
clopedia-Dantesca)/. 
85 LEONARDI, op. 
cit., Paradiso, “Intro-
duzione al canto V”, 
p. 130.
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que caracterizam o último cântico, e eles se manifestam nas 
principais variantes aforismáticas do Paradiso: as formas breves 
de exposição de doutrina compõem o raciocínio teológico; 
as advertências e máximas que lamentam e reprovam ações 
humanas constituem a admoestação profética; já as máximas 
que enunciam verdades místicas participam das descrições da 
visão sensível do céu e de seus habitantes. 

O Paradiso, em confronto com os dois primeiros cânticos, 
revela uma relação mais rica com suas formas breves, as quais 
se tornam parte essencial de sua composição, refletindo suas 
principais características discursivas e participando da criação 
de seus efeitos mais particulares. No Paradiso, as formas 
aforismáticas passam a ser adotadas como mais um recurso 
expressivo essencial, necessário para a exigente composição 
do cântico, cujas dificuldades o próprio poeta reconhece: 

Ma chi pensasse il ponderoso tema
e l’omero mortal che se ne carca,
nol biasmerebbe se sott’ esso trema:
non è pareggio da picciola barca
quel che fendendo va l’ardita prora,
né da nocchier ch’a sé medesmo parca.86

A Commedia quer apresentar a totalidade da experiência 
humana mediante a descrição de todo o universo; e as formas 
breves, recurso essencial no Paradiso e recurso eventualmente 
adotado nos dois primeiros cânticos, são, na verdade, um 
dos elementos decisivos do poema, refletindo diversos 
procedimentos mediante os quais Dante alcança a realização 
plena de seu objetivo teológico-poético. 

86 Paradiso XXIII, 64-
69.



3 2 7

reFerências bibliográFicas

– Estudos sobre formas breves, métrica, retórica e poética:
BARTHES, Roland. “La Rochefoucauld: ‘Reflexões ou Sentenças e Máximas’”, in O Grau 
Zero da Escrita, trad. Mario Laranjeira, São Paulo: Martins Fontes, 2004, pp. 79-103.
BELTRAMI, Pietro G. Gli strumenti della poesia. Bologna: Il Mulino, 2002.
________. La metrica italiana, Bologna: il Mulino, 1991.
BOZZOLA, Sergio. “Sentenza”, Treccani.it – Enciclopedia dell’Italiano, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana. Acesso em 29 de abril de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/
sentenza_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/. 
CALBOLI, Gualtiero. “Aforismi a Roma”, in in Teoria e storia dell’aforisma, a. c. Gino Ruozzi, 
Milano: Bruno Mondadori Editori, 2004, pp. 17-38.
CAMPOS, Geir. Pequeno dicionário de arte poética. Rio de Janeiro: Conquista, 1960.
COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais, Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2009.
CROCE, Benedetto. A poesia: introdução a critica e historia da poesia e da literatura, trad. de 
Flavio Loureiro Chaves Porto Alegre, RS: Faculdade de Filosofia da UFRGS, 1967.
CURTIUS, Ernst Robert. “Sentenze ed exempla”; “Generi letterari e cataloghi di auctores” 
“Epigramma e acutezza”, in Letteratura europea e Medio Evo latino, trad. Anna Luzzatto e Mer-
curio Candela, Florença: La Nuova Italia Editrice, 1995.
DELFT, Louis Van. “Aspetti del frammento nell’età classica”, trad. Marina Pignatti, in Confi-
gurazioni dell’aforisma, a. c. Giulia Cantarutti, Bologna: CLUEB, 2000, pp. 11-28.
DRURY, John. The poetry dictionary, Cincinnati: Story, 1995.
ECO, Umberto. “Note sull’aforisma. Statuto aletico e poetico del detto breve”, in in Teoria 
e storia dell’aforisma, a. c. Gino Ruozzi, Milano: Bruno Mondadori Editori, 2004, pp. 152-166.
ENOS, Theresa. Encyclopedia of  Rhetoric and Composition: communication from ancient times 
to the information age, ed. New York, London: Garland Publishing, 1996.
FORNI, Giorgio. Forme brevi della poesia. Tra Umanesimo e Rinascimento, Pisa, Pacinieditore, 
2001.
FRICKE, Harald; MÜLLER, Ralph. “La pointe nell’aforisma”, trad. Elena Ajolfi, in Configura-
zioni dell’aforisma, a. c. Giulia Cantarutti, Bologna: CLUEB, 2000, pp. 31-45.
GEARY, James. O mundo em uma frase: uma breve história do aforismo, trad. Claudia Martinelli 
Gama, Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.
HOBSBAUM, Phili. Metre, rhythm and verse form. London: Routledge, 1996.
INGLESE, Giorgio; ZANNI, Raffaella. Metrica e retorica del Medioevo, Roma: Carocci, 2011.
JOLLES, André. Formas Simples, São Paulo: Cultrix, 1976.
KAYSER, Wolfgang Johannes. Análise e interpretação da obra literária: Introdução à ciência da 
literatura. 7.ed. portuguesa totalmente revista pela 16 alemã por Paulo Quintela. Coimbra: 
Arménio Amado, 1985.
MORSON, Gary Saul. The Long and Short of  It, Stanford: Stanford University Press, 2012.
MURARI, Rocco. Ritmica e metrica razionale italiana. 4. ed. corretta ed accresciuta. Milano: 
Ulrico Hoepli, 1927.
NICCOLI, Alessandro. “Sentenza”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1970. Acesso em 10 de abril de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/senten-
za_(Enciclopedia-Dantesca)/.



3 2 8

PASQUINI, Emilio. “Dai Ricordi del Guicciardini ai Pensieri di Leopardi: gli incunaboli della 
tradizione aforistica italiana”, in Teoria e storia dell’aforisma, a. c. Gino Ruozzi, Milano: Bruno 
Mondadori Editori, 2004, pp. 39-45.
PÉCORA, Alcir. “Humores e simetrias das Máximas”, in Máquina de Gêneros, São Paulo: 
Edusp, 2001.
PREMINGER, Alex (ed.); WARNKE, Frank J. (ed.); HARDISON, O. B (ed.). Princeton 
encyclopedia of  poetry and poetics. Princeton; New Jersey: Princeton Univ. Press, 1974.
SICA, Gabriella. Scrivere in versi: metrica e poesia. Nuova ed. Milano: Net, 2003.
SPINA, Segismundo. Manual de versificação românica medieval. Rio de Janeiro, RJ: Gernasa, 1971.
STAIGER, Emil. Conceitos Fundamentais da Poética, trad. Celeste Aída Galeão, Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1977.
TATEO, Francesco. “Apostrofe”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1970. Acesso em 10 de abril de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/apostro-
fe_(Enciclopedia-Dantesca)/.
________. “Retorica” e “poetica” fra Medioevo e Rinascimento, Bari: Adriatica, 1960.
TOSI, Renzo. “I greci: gnomai, paroimiai, apophthegmata”, in Teoria e storia dell’aforisma, a. c. Gino 
Ruozzi, Milano: Bruno Mondadori Editori, 2004, 1-16. 
VIVARELLI, Vivietta. “Georg Christoph Lichtenberg: il pensiero come indovinello, witz 
e illuminazione improvvisa”, in Configurazioni dell’aforisma, a. c. Giulia Cantarutti, Bologna: 
CLUEB, 2000, pp. 65-84.
WITT, Ronald G. Italian humanism and medieval rhetoric, Aldershot: Ashgate, 2001.
   
– Estudos sobre a obra de Dante:
AUERBACH, Erich. Dante: poeta do mundo secular, trad. Raul de Sá Barbosa, Rio de Janeiro: 
Topbooks, 1997.
________. “Dante e Virgílio”, in Ensaios de literatura ocidental: filologia e crítica, trad. Samuel 
Titan Jr. e José Marcos Mariani de Macedo, org. de Davi Arrigucci Jr. e Samuel Titan Jr, São 
Paulo: Editora 34; Coedição: Duas Cidades, 2012.
________. Figura, trad. Duda Machado, São Paulo: Ática, 1997.
________. Introdução aos estudos literários, trad. Jose Paulo Paes, 4. ed. São Paulo, SP: Cultrix, 
1987.
________. Literary language and its public in late Latin antiquity and in the Middle Ages, trans. Ralph 
Manheim. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.
________. Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental, trad. equipe pers-
pectiva, São Paulo: Perspectiva, 1987.
AURIGEMMA, Marcello. “I’J. nella Commedia”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 1970. Acesso em 26 de maio de 2016, http://www.treccani.it/
enciclopedia/i-j-nella-commedia_%28Enciclopedia-Dantesca%29/.
________. “Paradiso”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
1970. Acesso em 26 de maio de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/paradiso_(En-
ciclopedia-Dantesca)/.
________. “Purgatorio”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
1970. Acesso em 26 de maio de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/purgatorio_(En-
ciclopedia-Dantesca)/. 
BACCI, Antonio. “Caratteristica particolare della poesia dantesca”, in Atti del II Congresso 
nazionale di studi danteschi: Dante e l’Italia meridionale, Congresso Nazionale di Studi Dan-
teschi, Caserta, Benevento, Cassino, Salerno, Napoli, 10-16 ottobre 1965. Firenze: Leo S. 
Olschki, 1966. 
BALDELLI, Ignazio. “Rima”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1970. Acesso em 31 de março de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/rima_
(Enciclopedia-Dantesca)/. 
________. “Terzina”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
1970. Acesso em 31 de março de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/terzina_(En-
ciclopedia-Dantesca)/.



3 2 9

BARAŃSKI, Zygmunt G. “Dante Alighieri: experimentation and (self-) exegesis”, in The 
Cambridge History of  Literary Criticism, v. 2. The Middle Ages, ed. Alastair Minnis and Ian 
Johnson, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 561-582.
________. “La Commedia”, trad. Corrado Calenda, in BRIOSCHI, Franco; GIROLAMO, 
Costanzo di. Manuale di Letteratura Italiana: storia per generi e problemi, Turim: Bollati Borin-
ghieri, 1993-1996, volume 1, pp. 482-560.
BAROLINI, Teodolinda. The Undivine Comedy: detheologizing Dante, Princeton, NJ: Prince-
ton University Press, 1992.
BATTAGLIA, Salvatore. “Linguaggio reale e linguaggio figurato della Divina Commedia”, in 
Atti del I Congresso Nazionale di Studi Danteschi: Dante nel secolo dell’unità d’Italia, sotto gli 
auspici della Societa dantesca italiana e della Societa nazionale “Dante Alighieri”, Caserta-
-Napoli (21-25 maggio 1961), Firenze: Leo S. Olschki, 1962, pp. 21-44.
BECCARIA, Gian Luigi. “Ritmo”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1970. Acesso em 21 de junho de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/
ritmo_%28Enciclopedia-Dantesca%29/. 
BELLOMO, Saverio. Dizionario dei commentatori danteschi: l’esegesi della Commedia da Iacopo 
Alighieri a Nidobeato. Firenze: Leo S. Olschki, 2004. 
BLOOM, Harold. Abaixo as Verdades Sagradas: poesia e crença desde a Bíblia até nossos dias, 
trad. Alipio Correa de Franca Neto, Heitor Ferreira da Costa, São Paulo: Companhia das 
Letras, 1993.
________. O Cânone Ocidental, trad. Marcos Santarrita, Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 
BORGES, Jorge Luis. Nove ensaios dantescos & a memória de Shakespeare, trad. Heloisa Jahn. São 
Paulo, SP: Companhia das Letras, 2011. 
BURCKHARDT, Jacob Christoph, A cultura do Renascimento na Itália: um ensaio, trad. Sérgio 
Tellaroli, São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
CAPITINI, Aldo. “Osservazioni sulla Poesia del Paradiso Dantesco”, Italica, Vol. 24, No. 3 
(Sep., 1947), pp. 206-211.
CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura ocidental, volume I. Parte III, “A Transição”: 
Capítulo I, “O ‘Trecento’”, São Paulo: Leya, 2011, pp. 241-270.
CIOCIOLA, Claudio. “Terza rima”, Treccani.it – Enciclopedia dell’Italiano, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 2011. Acesso em 11 de maio de 2016, http://www.treccani.it/
enciclopedia/terza-rima_(Enciclopedia-dell’Italiano)/. 
CONTINI, Gianfranco. Letteratura italiana delle origini, Firenze: Sansoni, 1970.
________. Un’idea di Dante: saggi danteschi. Torino: Einaudi, 1976.
CORSI, Sergio. Il “modus digressivus” nella Divina Commedia, Potomac: Scripta Humanistica, 
1987.
CROCE, Benedetto. La poesia di Dante. Bari: G. Laterza, 1921.
CUOMO, Luisa Ferretti. “Per un modello della terza rima dantesca. L’autonomia del signifi-
cante”, in Tenzone. Revista de la Asociación Complutense de Dantología, V, pp. 11-37, 2004.
CURTIUS, Ernst Robert. Letteratura europea e Medio Evo latino, trad. Anna Luzzatto e Mercurio 
Candela, Florença: La Nuova Italia Editrice, 1995.
ELIOT, T. S. Ensaios, trad. Ivan Junqueira e Jorge Wanderley, São Paulo: Art, 1989.
FRANCO JÚNIOR, Hilário. Dante Alighieri, o poeta do absoluto, Cotia: Ateliê, 2000.
GRANDGENT, C. H. “Dante’s Verse”, Studies in Philology, 17(1), 1920, 1-18. Retrieved from 
http://www.jstor.org/stable/4171760. 
HOLLANDER, R. “Dante’s ‘Paradiso’ as Philosophical Poetry”, Italica, 86(4), 2009, 571-
582. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20750652. 
HURLEY, Michael D. “Interpreting Dante’s terza rima”, in Forum for Modern Language Studies, 
XLI, 3, 2005, pp. 320-331.
JACOFF, Rachel (ed.) The Cambridge companion to Dante. Cambridge; New York, NY: Cambrid-
ge University Press, 1993.
LANSING, Richard H ; BAROLINI, Teodolinda (ed.). The Dante encyclopedia. New York, NY: 
Garland Pub, 2000. 
MALATO, Enrico. Dante. 2. ed. Roma: Salerno Editrice, 2002.
MANNI, Paola. La lingua di Dante. Bologna: Il Mulino, 2013.



3 3 0

MARCHESI, S. A rhetoric of  faith: Dante’s poetics in the transition from “De vulgari eloquen-
tia” to the “Commedia”, 2002, Princeton University.
MENGALDO, Pier Vincenzo. “Convenienza”, in Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 1970. Acesso em 18 de junho de 2016, http://www.treccani.it/
enciclopedia/convenienza_%28Enciclopedia-Dantesca%29/. 
________. “stili, Dottrina degli”, in Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1970. Acesso em 16 de junho de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/dottri-
na-degli-stili_(Enciclopedia-Dantesca)/. 
MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários, São Paulo: Editora Cultrix. 
NARDI, Bruno. “Dante letto da Foscolo”, in Atti del I Congresso Nazionale di Studi Danteschi: 
Dante nel secolo dell’unità d’Italia, sotto gli auspici della Societa dantesca italiana e della 
Societa nazionale “Dante Alighieri”, Caserta-Napoli (21-25 maggio 1961), Firenze: Leo S. 
Olschki, 1962, pp. 56-74.
________. Saggi e note di critica dantesca; premessa alla ristampa di Francesco Santi, Spoleto 
(Perugia): Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2013.
________. “Sviluppo dell’arte e del pensiero di Dante”, in Dante, a cura di Umberto Parric-
chi, Roma: De Luca Editore, 1965, pp. 91-108.
ONDER, Lucia. “Inferno”, Treccani.it – Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia Ita-
liana, 1970. Acesso em 26 de maio de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/inferno_
(Enciclopedia-Dantesca)/. 
PÁL, Józef. “Il simbolismo della parola nel Purgatorio”, Dante: Commedia, Purgatorio, canto 
N° 12. Neohelicon, XXIII/2 (1996) pp. 129-144.
PACCAGNELLA, I. “Dante: sperimentazione letteraria e coscienza linguistica”, in BRIOS-
CHI, Franco; GIROLAMO, Costanzo di. Manuale di Letteratura Italiana: storia per generi e 
problemi, Turim: Bollati Boringhieri, 1993-1996, volume 1, pp. 170-182.
PAGLIARO, Antonio. “La lingua di Dante oggi”, in Dante, a cura di Umberto Parricchi, 
Roma: De Luca Editore, 1965, pp. 191-209.
PAZZAGLIA, Mario. L’armonia come fine: conferenze e studi danteschi. Bologna: Zanichelli, 
1989.
PELAEZ, Mario. “Terzina”, Treccani.it – Enciclopedia Italiana, Istituto dell’Enciclopedia Italia-
na, 1937. Acesso em 11 de maio de 2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/terzina_(En-
ciclopedia-Italiana)/. 
PICONE, Michelangelo. Percorsi della lirica duecentesca. Dai Siciliani alla Vita Nova, Fiesole 
(Firenze): Cadmo, 2003.
RICCI, Pier Giorgio; MENGALDO, Pier Vincenzo. “De vulgari eloquentia”, in Treccani.it – 
Enciclopedia Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1970. Acesso em 16 de junho de 
2016, http://www.treccani.it/enciclopedia/de-vulgari-eloquentia_%28Enciclopedia-Dan-
tesca%29/. 
SAPEGNO, Natalino. “Gli studi danteschi del De Sanctis”, in Atti del I Congresso Nazionale 
di Studi Danteschi: Dante nel secolo dell’unità d’Italia, sotto gli auspici della Societa dantesca 
italiana e della Societa nazionale “Dante Alighieri”, Caserta-Napoli (21-25 maggio 1961), 
Firenze: Leo S. Olschki, 1962, pp. 99-105.
SINGLETON, Charles Southward. La poesia della Divina Commedia. Bologna: Il Mulino, 2004. 
TATLOCK, J. S. P. “Dante’s Terza Rima”. PMLA 51.4 (1936): 895-903. 
VALLONE, Aldo. “Profilo della critica dantesca”, in Dante, a cura di Umberto Parricchi, 
Roma: De Luca Editore, 1965, pp. 233-244.

– Outras referências relevantes:
A Bíblia de Jerusalém, tradução do texto em língua portuguesa diretamente dos originais, São 
Paulo: Paulus, 1985.
AQUINO, Tomás de. La monarquía, trad. Laureano Robles e Angel Chueca, Madrid: Tecnos, 
1995.
________. Suma teológica, direção Gabriel C. Galache, Fidel Garcia Rodriguez; coordenação 
geral: Carlos-Josaphat Pinto de Oliveira; colaboraram nas traduções, introduções e notas: 
Aimon-Marie Roguet. São Paulo, SP: Loyola, 2005-2009.



3 3 1

AQUINO, Tomás de. Súmula contra os gentios, in Seleção de textos, trad. Luiz João Baraúna, São 
Paulo: Abril Cultural, Coleção Os Pensadores, 1979.
ARISTÓTELES. Convite à filosofia, trad. Renata Maria Parreira Cordeiro, São Paulo: Landy, 
2001. 
________. Ética, trad. Cassio M. Fonseca, Bauru: EDIPRO, 1996.
________. Metafísica, trad. Giovanni Reale, São Paulo: Edições Loyola, 2002.
________. Nicomachean ethics, trad. Roger Crisp, Cambridge; New York, NY: Cambridge Uni-
versity Press, 2010.
________. Poética, trad. Eudoro de Souza, in Seleção de textos, São Paulo: Abril Cultural, Co-
leção Os Pensadores, 1979.
________. Retórica, tradução, textos adicionais e notas de Edson Bini, São Paulo: EDIPRO, 
2011.
Biblia sacra: iuxta Vulgatam versionem. Editionem quintam emendatam retractatam, prae-
paravit Roger Gryson; coaut. Robert Weber, colab. Bonifatius Fischer. Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 2007. 
Bíblia Sagrada, tradução dos originais hebraico e grego feita pelos Monges de Maredsous, São 
Paulo: Editora Ave-Maria, 2004.
BOÉCIO. A Consolação da filosofia, trad. William Li, São Paulo: Martins Fontes, 1998.
________. The theological tractates. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1973.
BOEHNER, Philotheus; História da Filosofia Cristã, trad. Raimundo Vier, Petrópolis: Editora 
Vozes, 2007 (10ª edição).
CÍCERO. O Sonho de Cipião, Da República, trad. Amador Cisneiros, Rio de Janeiro: Tecnoprint, 
[198-].
CÍCERO. Lélio, ou A Amizade, trad. Paulo Neves, Porto Alegre: L&PM Editores, 1997.
GILSON, Etienne.  O Espírito da Filosofia Medieval, trad. Eduardo Brandão , São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2006.
HORÁCIO, Arte Poética (Epistula ad Pisones), trad. Jaime Bruna, São Paulo: Editora Cultrix; 
Editora da Universidade de São Paulo, 1981.
OVIDIO. Le Metamorfosi, in Opere, traduzione di Guido Paduano, introduzione di Alessandro 
Perutelli, commento di Luigi Galasso, Torino: Einaudi, c1999-2000. v. 2.
SÊNECA. La Felicità, trad. Mario Scaffidi Abate, Roma: TEM, 1993. 
VIRGÍLIO. Eneida, trad. Carlos Alberto Nunes, organização, apresentação e notas de João 
Angelo Oliva Neto, São Paulo: Editora 34, 2016.

- Edições e traduções das obras de Dante:
DANTE. A Divina Comédia, tradução, notas e estudo biográfico de Cristiano Martins, Belo 
Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1979.
________. A Divina Comédia, tradução e notas de Italo Eugenio Mauro, São Paulo: Editora 
34, 1998.
________. A Divina Comédia, tradução e notas de José Pedro Xavier Pinheiro, São Paulo: 
Atena Editora, 1955.
________. A Divina Comédia, tradução e notas de Vasco Graça Moura, São Paulo: Editora 
Landmark, 2005.
________. Commedia, testo critico della Società Dantesca Italiana (ediz. Hoepli), introduzio-
ne di A. Chiari, note di G. Robuschi, Milano: Bietti, 1966.
________. Convivio, a cura di Franca Brambilla Ageno, Firenze: Casa Editrice Le Lettere, 
2003.
________. De vulgari eloquentia, edição bilíngue com tradução e notas de Steven Botterill, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
________. La Commedia, secondo l’antica vulgata, a cura di Giorgio Petrocchi, Arnoldo Monda-
dori, 1966-1967. 4v. (Società Dantesca Italiana).
________. La Divina Commedia, commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Milão: Arnol-
do Mondadori, Oscar Classici 2011.
________. Opere minori, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1986, v. 2.



3 3 2

DANTE. Vita Nuova, Italian text with facing English translation by Dino S. Cervigni & 
Eduard Vasta, London: NDP, 1995.
________. The Divine Comedy, translated with a commentary, by Charles S. Singleton, Prince-
ton: Princeton University Press, 1991.
________. Tutte le opere, introduzione di Italo Borzi, Commenti a cura di Giovanni Fallani, 
Nicola Maggi e Silvio Zennaro, Roma: Newton, 1993.
LANDINO, Cristoforo. Comento sopra la Comedia, a cura di Paolo Procaccioli, Roma: Salerno 
Editrice, 2001. 
TOMMASEO, Niccolò; MARUCCI, Valerio. Commento alla Commedia. Roma: Salerno Edi-
trice, 2004.


