DANTE ALIGHIERI: CONTEUDOS DE UM
TRAJETO ANTROPOLOGICO
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Resumo
Na Introdu~ao d'As Estruturas Antropol6gicas do Imaginario, Gilbert
Durand ensina que trajeto antropol6gico designa uma troca incessante, ao
nlvel do imaginario, entre as pulsoes subjetivas e assimiladoras e as
intimac;:oes objetivas decorrentes do meio c6smico e social. No ambito
deste conceito, este estudo assinala algunsconteudos
do trajeto
assimilado e acomodado por Dante Alighieri que contribufram para a
construc;:ao da sua Comedia.

Abstract
In the introduction of 'bout The Anthropological Structures of the
Imaginary, Gilbert Durand teaches that anthropological course designates
an incessant exchange, at the imaginary level, between subjective
assimilating compulsions and the objective summons resulting from the
social and cosmic environment. At the scope of this concept, this paper
points out some elements of the assimilated course and accomodated by
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.
Gilbert
Durand
(1997,41) ensina que trajeto antropol6gico
deslgna uma troca ininterrupta
ao nfvel do imaginario
entre as puls6es
subjetivas
assimiladoras
e as intimar,;6es objetivas que se originam do
meio c6smico e social. Desta forma, ele defende que ha uma genese
recfproca que oscila, dialeticamente,
entre 0 gesto pulsional e 0 meio
sociomaterial.
Segundo Durand,
neste caminho de reversibilidades
que
deve se instalar a investigar,;ao antropol6gica
porque 0 imaginario
nao
mals que esse trajeto no qual a representar,;ao do objeto se deixa assimilar
e modelar
pel os imperativos
pulsionais
do sujeito
e onde
as
representar,;6es
subjetivas se explicam pelas acomodar;oes anteriores do
sujeito ao ambiente [grifos nossos].

e

e

A construr,;ao do conhecimento,
no entanto,
nao se limita a
assimilar,;ao.
Se assim
0 fosse,
viverfamos
num mundo
fabuloso,
semelhante,
por exemplo, ao de Alice no pals das maravilhas. Muito
embora Piaget nao tenha deixado de privilegiar 0 mecanismo assimilativo
sabre a acomodativo,
afirmando que aquele sempre antecede este, a ideia
de assimilar,;ao esta estreitamente
ligada a de acomodar,;ao,
que se
constitui em um processo complementar.
Ensina Piaget:

a Psicologia
Genetica
de Jean Piagee,
assimilaqiio e
as elementos
mais basil ares do funcionamento
cognitivo, estando presentes em todas as ar,;6es intelectuais
de qualquer
tipo e em qualquer nfvel de desenvolvimento.
Na relar,;ao entre 0 sujeito
cognoscente
e 0 objeto de conhecimento,
a assimilar,;ao representa
a
atuar,;ao desse sujeito sobre 0 objeto, enquanto a acomodar,;ao representa
Para

chamaremos acomodar,;ao (por analogi a com os 'acomodatos'
biol6gicos) toda modificar,;ao dos esquemas2 de assimilar,;ao sob a
influencia de situar,;oes exteriores (meio) aos quais se aplicam.
Mas, assim como nao hii assimilaC;ao sem acomodar,;oes (anteriores
ou atuais), assim tambem nao ha acomodar,;ao sem assimilac;ao.
Isto significa que 0 meio nao provoca simplesmente 0 registro de
impressoes
ou a formar,;ao de c6pias,
mas desencadeia
aJustamentos ativos. E por isso que s6 falamos em 'acomodac;ao'
subentendendo 'acomodar,;ao' de esquemas de 'assimilar,;ao'. Par
exemplo, apanhar os objetos com as duas maos e, numa crianr,;a de
cinco ou seis meses, urn esquema de assimilar,;ao, mas afastar ou
aproximar mais au menos as maos, con forme 0 objeto for mais ou

acomodaqiio constituem

1 A a~o~ao de conceitos da Psicogenetica
por Gilbert Durand e bastante significativa porque
atr~ves destes ele ampha e reafirma 0 estatuto epistemol6gico da sua antropologia. Como 0
propno Durand assmala na Introdu~ao d' As ESlrulIIras Alltropol6gicas
do lmagilltirio,
op.
Cll. p.: 21, 0 pensamento ocidental e, sobretudo. a filosofia francesa tern tradicionalmente
desvalori:ado ontologicamente a imagem e psicologicamente a fun~ao 'da imagina~ao.
cola~ora~ao do pensamento de Jean Plaget se da a medida que este buscou em toda a sua
eXIstencla de pensador e Clentlsta a explica~ao de como 0 ser humano constr6i 0
conhecimento. Bi610go de forma~.ao, fato que contribuini definitivamente para a constru~ao
de suas teonas s?bre 0 d~senvolvlmento cogniti vo e na sua convic~ao de que todo ser vivo
se adapta, atraves da a~ao, ao seu amblente porque, em si, ele ja e estruturado para essa
adapta~ao, Piaget e 0 autor da teoria mais completa sobre 0 desenvolvimento da intelioencia
humana. Vma teoria de grande conteudo explicativo tanto no ambito da Epistem~logia
como da PSlcologla CognItlva. Por malS de setenta anos Piaoet observou
anotou
polemizou, e reviu ,a sua ciencia a qual tern a vantagem de uma :netod~logia que in~lui, ale~
de urn metoda chmco, dlversos testes de linguagem, de raciocfnio 16gico e pensamento
mor~l: favorec;ndo-o
a uma_ ampla compreensao e explica~ao das suas observa~6es
empmcas. No ambIto de ado~ao de conceItos, sublinhamos tambem a contribui~ao de Carl
Jung e de Gaston Bachelard sobre 0 pensamento de Gilbert Durand, especialmente deste
ultimo de quem Durand e discipulo.

A

Esquemas sao estruturas mentais, hereditanas, atraves das quais 0 sujeito adapta e organiza
o ambiente. Interacionista, Piaget s6 admitiu 0 inatismo para certas fun~6es basicas
Oconidas na rela~ao organismo/meio,
especialmente, no nivel da inteligencia sens6riomotora: os esquemos mais e/ememares }OS quais sao assimi/adas as percepr;oes sao
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menos grosso, constitui uma acomoda~ao deste esquema.

Aldo de Lima
(1993,

13-14)

Durand (1997, 377-378) justifica os conceitos
assimilac;iio e acomodac;iio porque entende que 0 sfmbolo e
produto das intimac;6es do meio e e a esse produto que ele
chama de trajeto antropol6gico que pode surgir tanto do
contexto cultural como do psicol6gico. Isto quer dizer que 0
trajeto antropol6gico - conceito, segundo 0 pr6prio Durand,
ja presente no livro 0 ar e os sonhos de Bachelard bem
como nas reflex6es de Roger Bastide sobre as relac;6es da
sociologia
e psicanalise
nao e refratario
aos
condicionamentos
hist6ricos
nem
as
influencias
socioculturais sobre as nossas produc;6es espirituais, 0 que
Ihe impede, natural mente, de realizar sobre estas produc;6es
uma investigaC;ao ou uma crftica espuria, alienada e insana,
porque produto da louca da casa3, Urn dos aspectos mais
importantes do trajeto antropol6gico argumentado por
Durand esta em seu conteudo hist6rico, dialetico, de cuja
liC;ao aprendemos
que s6 uma estrutura dinamica e que
explica e pereniza as bases das nossas tradic;6es, as mesmas
que, embora ganhem seus contomos de tempo, nao deixam
de ser intrinsecamente atemporais e universal mente humanas.

A Comedia e urn poema composto por tres partes que sao, pela
ordem, 0 Inferno, 0 Purgat6rio e 0 Paralso. Cada uma dessas partes e
formada por cantos, cabendo ao Inferno, trinta e quatro; ao Purgat6rio,
trinta e tres; ao Paralso, trinta e tres. 0 primeiro canto do Inferno e urn
3 Poderfamos dizer que todo 0 racionalismo classico, que e nosso tutor pedag6oico no
Ocidentc, mesmo se 0 fizermos a paitir da AntigUidade,eliminou sempre, pouco a ;ouco, a
imagem; pelo menos desde Platao, arrumou-a num dominio do sonho, da fantasia, senao da
loucura - falou-se no seculo XVII, na 'louca da casa' ao referir-se a imagina~ao _ e
privilegiou os dois mamilos do saber ocidental, os dois mamilos desde Arist6teles: 0
conhecimento pela experiencia perceptiva e 0 raciocfnio de tipo silogfstico primeiro e
matematico depois. In: Durand, Gilbert. Mito, sfmbolo e mitodologia. Lisboa: Editorial
Presen~a,[19 ..]. p.: 19.
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a e Media; observe-se
or
exemplo, a recorrencia a trindade em toda a sua estrutura: tres sao as' s~as
partes; tres SaG as sec;:6es do Inferno; tres SaG as divis6es do Purgat6rio;
tripartido eo Paralso. Lucifer tambem e trino: com suas tres faces, morde
com suas tres bocas a Judas, traidor de Cristo, e a Bruto e a Cassio,
traidores de Cesar, portanto, do Imperio.
A data de composic;:ao da Comedia e incerta; sup6e-se que Dante
iniciou-a entre 1307-1308, para construf-la
por quase toda a sua
existencia. Ajornada do Poeta consumiu sete dias: do is no Inferno, quatro
no Purgat6rio, urn no Paralso.
Quanto ao estilo, conforme ja assinalamos, Dante adota 0 sti!
nuovo 0 qual sugeria uma poesia espontanea, leve; pragmiltica, no sentido
de que a finalidade da arte era a liberdade do espfrito e onde, nela, 0 amor
assumisse emoc;:6es divinas. Erich Auerbach (1997,43) ensina que a
inspirac;:ao religiosa do sti! nuovo nao era apenas mfstica mas, em alto
grau, subjetiva. Auerbach mostra que dentre os temas essenciais do sti!
nuovo estao 0 poder do amor como mediador da sabedoria divina, a
comunicac;:ao direta entre a amada e 0 Reino de Deus, 0 seu poder de
conferir fe, conhecimento e renovac;:ao interior ao amante e, finalmente, a
restric;:ao explfcita de tais dons aos que amam, combinada
com a
A'

4 Muito embora se considere a origem da lerza rima
do sirventes proven~al,sua inven~ao,
na estrutura que passou a apresentar,deve-se a Dante Alighieri:toda a Comedia compoe-se
de tercetos por meio dos quais 0 Poeta simbolizariaa SantfssimaTrindade, os Tres Reinos
(Inferno, Purgat6rio e Parafso)e tudo 0 mais que se relacionassecom 0 sentido cabalfstico
do numero tres. A Ii~ao de Massaud Moises acrescenta que a lerza rima - ter~a rima subordina-seao seguinte esquema: uma serie arbitrdria de lercetos, ou seja, estrofes de tres

versos, com rima entrecruzada, de modo que 0 primeiro verso rima com 0 terceiro, 0
segundo com 0 quarto e 0 sexto, 0 quinto com 0 setimo e 0 nono, 0 oitavo com 0 decimo e 0
decimo segundo, e assim por diante (aba, bcb, cdc, ded, etc.) Ao derradeiro terce to,
acrescenta-se um verso que rima com 0 verso intermedidrio da estrofe precedente (xyx y) e
que pode permanecer isolado ou aglutinar-se ao terceto, formando um quarteto. Num caso
ou noutro, funciona como um :fecho de outro'. In: Diciondrio de termos literdrios. Sao
Paulo:Cultrix, 1974. p. 492-493.
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vilificar;ao desdenhosa de todos os demais, que nada compreendem, e
contra os quais os amantes saG expressamente advertidos a ficarem em
guarda.
.. ,Como leone da razao para ajuda-Io em sua jornada, a qual Ihe
permltlra ;er Deus, Dante recorre a Virgflio que 0 acompanha desde 0
Inferno ate os cantos fInals do Purgatorio, quando 0 entrega a Beatriz.
o despertar de Virgflio por Dante: "_ Oh! Virgflio, tu is aquela
fonte/ Donde em rio caudal brota a eloqiiencia?"/ Falei, curvando
vergonhoso
a fronte.
[...) Es meu mestre
0
modelo
sem
segundo;/Unicamente
is tu que lUIs-me ensinad~/O belo estilo que
honra-me no mundo, Inferno, Canto I, 85-87; 91-935, representa nao s6
o encontro desses dois grandes latinos como se configura em uma alian<;a
que ele estabelece entre a Idade Media latina e a Antigliidade (Curti us,
1957,376). Mais do que esta alian<;a, Dante, ao tomar a Virgilio como 0
guia da razao, e nao a Arist6teles - seu venera vel Mestre, acredita e
anuncia que a reden<;ao s6 nos chegara por meio da Poesia (Po£esis:
cria<;ao, a<;ao). Sao dois Poetas que empreendem uma jornada cujo
termino sera a Verdade Revelada: nao e c: Filosofia, tao elogiada no
Conv£vio, que Dante compreende como a grande redentora, mas a Poesia.
Neste contexto, nao podemos ignorar a li<;ao de Erich Auerbach quando
explana sobre razao e poesia: a raziio chega a um ponto [...) em que ja
niio e capaz de expressar-se, para apetfeir;oar-se e resolver-se, exceto
atraves da poesia (1997, 95). 0 que nos autoriza a dizer que a Comedia e
a poesia de que necessitava 0 Tomismo: niio e um simples amor de
paradoxa que nos leva a dizer que, segundo Siio Tomas, a filosofia
escolastica estava necessitando de poesia (1997,95).
Quanto a designa<;ao do poema, Dante (19 .., 173) explica que a
comedia e urn genero de narra<;ao poetica diferente de todos os outros.
Difere da tragedia porque esta no princfpio e admiravel para no termino
ser repugnante e horrivel; a comedia, entretanto, principia com a
aspe~eza de alguma coisa, mas a sua materia terminafeliz. A tragedia e a
comedta diferem no modo de falar: aquela, de maneira elevada e
sublime; esta, branda e humildemente. [... J Assim esta claro que 0
presente trabalho se denomina Comedia. Pois se considerannos a
mat~ria, , a principio, e horr£vel e fetida, porque e 0 Inferno; no fim,
po rem, e feLLz, deseJavel e agradavel, porque e 0 Para£so. Quanto ao
modo de falar e brando e humilde, porque a lingua e popular, com a qual
as mulheres e 0 povo comunicam-se reciprocamente.

Aldo de Lima
Medi~nte 0 Costumeiro entusiasmo sobre a monumental
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coms a 0 propno
ante, eVldencla
e patenteia 0, gemo erudlto do seu autor. 0 conteudo humano da Comedia
e extraordInano porque Dante fOI capaz de penetrar em cada urn dos seus
personagens sem delxar de ser ele proprio; foi capaz de falar nas suas mil
vozes e, ,ainda assim, 0 que s~ ouve e sempre a sua voz, Auerbach (op.cit.,
117). So urn ser de Intellgencla multo cultIvada, ilustrada e capaz de
colocar em urn unico texto tamanha informa<;ao acerca do projeto
hist6rico que comp6e nao s6 a sua contemporaneidade como 0 seu
passado. 0 Poema cita literatos, fil6sofos e sabios greco-romanos,
fazendo referencias concretas a cultura c1assica; a cultura crista e a fe
cat6lica formam a base de toda a sua estrutura ideol6gica atraves de
cita<;6es, de referencias as grandes fontes do Cristianismo, aos seus
maiores e eminentes representantes e mentores, a exemplo do Tomismo e
do Franciscanismo. Toda essa erudi<;ao transforma Dante em urn poeta
do seu tempo e para toda a posteridadeG porque apesar de sua Comedia
movimentar-se na transcendencia, a hist6ria, nao so a que da suporte a
tradi<;ao como a que comp6e 0 seu tempo presente, e basilar a ele e ao
Poema: a cada momenta penetra-o 0 halito da historia, a paixiio do
presente. Intelllporalidade e temporalidade niio somellte se confrontam e
se relacionam como se entrelar;alll e entretecelll de modo que niio e mais
poss/vel separar os respectivos fios da meada (CURTIUS, op. cit., 383).
Se na tradi<;ao 0 Poeta buscou elementos para construir sua
Comedia e atraves del a revelar e defender suas utopias 7 acerca da fe, da

As cita~6es da ComMia para este estudo foram retiradas da tradu~ao de Jose Pedro Xavier
Pmhelro: ALIGHIERI, Dante. A Divino Call/Mia. Sao Paulo: Edigraf, 1958.
5
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raZ30 e do amor, da sua contemporaneidade ele assimila os conteudos de
uma etica medieval. Herdeiro e protagonista dessa etica e dessa transi~ao,
Dante, ao projetar suas utopias atraves de uma vasta metaforaS, faz com
que esta organize (tomemos aqui a metafora nao como analogia ou
comparar;;ao, mas como tecnica interativa ou tecnica da fusao - no dizer
de Hugo Friedrich - de opostos) urn novo conhecimento acerca do ser
humano, isto e, urn ser capaz, a exemplo dele mesmo, na medida em que
ele tambem se conscientiza da sua selva selvaggia, de vencer 0 pecado e
a proscri~ao ao aportar no Parafso.

Dante Alighieri comp6e 0 conjunto de todos os seres humanos
que assim como ele buscam urn senti do e uma explicar;;ao para a nossa
existencia. E neste sentido que seu trajeto antropol6gico, natural mente
com variar;;6es, coincide com outras inteligencias que a humanidade
produziu para depurar-se dos seus pecados, humanizar-se, redimir-se ao
Criador.
Uma lir;;aode T. S. Eliot em A funr;ao da crftica traz conteudos
que nos dao base a essa identificar;;ao entre inteligencias sobre a qual
argumentamos, e se aproxirrlam do que Gilbert Durand teoriza acerca da
troca incessante entre 0 imaginario (as puls6es subjetivas) e as intimar;;6es
objetivas (meio c6smico e social) presentes no trajeto antropol6gico. A
lir;;ao e a seguinte: ao meditar sobre a literatura, sobre a literatura

Com uma compreensao crftica da sociedade e de nega~ao de determinadas ordens sociais,
elas apontam para a transforma~ao, subverlem 0 estabelecido e, em algumas situa~6es, tern
uma a~ao revoJucionaria como a realizada pela burguesia de 1789. Desta forma, sao
importantes porque ajudam e influenciam 0 movimenlo e a transforma~ao da historia social,
ao cOnlrario da ideologia cujo contelrdo de concep~6es, icteias e teorias apontam para a
reprodu~ao, a legitima~ao do que e estabelecido. Do conservadorismo.
8 T. S. Eliot ratifica que 0 metodo de Dante e alegorico: a imagina~ao de Dante e visual
porque ele viveu numa epoca em que os homens ainda tin ham vis6es. Isto quer dizer que,
para Eliot, Dante faz pouco uso de metaforas: ainda que se considere a Comedia uma vasta
metafora, e tambem verdade, pOI' outro lado, que em seus detalhes ha muito pouco espa~o
para metaforas. Op. cit. Cf. ref. bib. p.. 72. 0 proprio Dante em carla Ao Senhor Can Grande
d: Scala assmala que para c1areza, porem, do que se vai dizer, devemos saber que esta obra
nao tern senlldo srmples, mas ao conlrario, pode-se ate chama-Ia de polisema [sic], isto e,
que tern mais de um significado; pois 0 primeiro e 0 que se tern da propria lell'a, e 0 outro 0
que lira 0 seu sentrdo daquilo que se diz pela letra. 0 primeiro chama-se literal, 0 segundo,
alegorico. In: Epfstolas. Obras completas. Tradu~ao de Pe. Vicente Pedroso. Sao Paulo:
Editora Duas Americas, [19 ..]. Vol. X, p.: 170. Apesar destas declara~6es, compreendemos
a Comedia como. uma vasta metafora do desejo humano de suplantar, dentre outras
necessrdades hrstoncas, a mqUleta~ao faustica, 0 sentimento de culpa, 0 estado de
melancolia, a proscri~ao.
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universal, a literatura europeia, a literatura de urn unico pafs, nao como
urn repert6rio de textos 0 individuais, mas como 'conjuntos oraanicos',
como sistemas em. re 1ar;;ao aos quais, e so mente aos quais, as obras
litenlrias indIVIduals, e as obras de artistas individuais, tern a sua
sianificar;;ao, EIJot defende que ha algo exterior ao artista a que ele deve
obediencia, uma devor;;ao a qual precisa submeter-se e sacrificar-se a fi m
de que possa conquistar sua posir;;ao unica. Para Eliot (1989, 50). uma
heranr;;a e uma causa comuns unem os artistas consciente ou
inconscientemente: deve-se admitir que essa uniiio e, na maioria das
vezes, incollsciente. Entre os verdadeiros artistas de qualquer epoca Ira,
ereio eu, uma comunhao inconsciente.
Narrar;;6es de viagens ao mundo invisfvel ja eram escritas desde
Antiauidade.
a conhecimento de Dante da_ cultura e. literatura, greco-.
a
0
latinas levou-o a meditar;;ao sobre estas narra~oes em cUJOconteudo se IJa
o misterioso interciimbio entre 0 mundo material eo espiritual. No rastro
dessa tradir;;ao que antecede a Comedia, tem-se a Enei~a, Canto VI, onde
Eneias faz uma viagem as profundezas do Orco. Vlrgl!to provavelmente
se inspirou em Homero - Ulisses tambem empreende uma v~agem ao
Erebo no Livro XI da Odissein. Ha, ainda, as narratlvas fantastlcas de
Lucia~o de Sam6sata, muito admiradas, segundo Cristiano Martins (1991,
70), pelo Poeta florentino. Nestas narrativas, Luciano. se serve das
sombras atormentadas para realizar sua crftica aspera e Irreverente aos
costumes, as atitudes e as rear;;6es dos vivos. Urn poet a ingles do secu~o
XII, Adam Roe, recontara a viagem de Sao paulo pelo Inferno, com Sao
Miguel servindo-Ihe de guill" explicando-lhe
as diferentes penas para
cada pecado. Neste mesmo seculo, 0 mfstico Joaquim de FI?re descrevera
sua pr6pria descida ao Inferno e sua ascensao ao PaI'alSO, FRANCO
JUNIOR (1986, 38); no seculo XIII ja estava consolJdada uma lenda,
narrada na Legenda Aurea - vidas de santos, de Jacoppo de Varazze 1226/1298, na qual, urn nobre chamado Nicolau, qUls se pemtenclar de
seus pecados no Purgat6rio de Sao Patrfcio. ~li, p6de, Nlcolau. ver
algumas partes do Inferno 0 qual se localizava em area contI gUll"eXlbmdo
os variados castigos a que estavam sujeitos os condenados.
, .
,
Neste contexto de tradir;;ao antropoI6gico-cultural,
poetlco, e
sabido que Dante conheceu a poesia de Alano de Lille. Este poeta, : 1281202, apresentado por Curti us como de uma grande forr;;averba! e teologo
especulativo, foi uma das figuras mais importantes do seculo XII.
Contrapondo-se conscientemente a epopeia latina, arcaizante de seu
tempo, ele aventou a ideia de urn novo genero poetlco, que tratana _de
elevar a razao aos domfnios da realidade transcendente. Esta concepr;;ao,
para Curti us (op. cir., 377-378), s6 podia amadurecer num espfrito que
fosse, como Alano, fil6sofo, poeta e pensador. as que the sucedera,m,
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seus contempodineos
e sucessores, como loao de Hallvil/e, nao a
compreenderam, imitando-a apenas em sua exterioridade. Dante foi 0
primeiro e ~illico que a captou e trallsfon/IOU, pelo novo conte~ido de sua
experiellcia. Registre-se, ainda, Frei Giacomino, urn monge franciscano,
que escreveu no dialeto veneziano dois poemas: urn sobre 0 Inferno e
outro sobre 0 Parafso. Outro religioso, Giacopone de Todi. vagaba por
las montw1as de Hungria componiendo en el idioma inculto del pais, no
solamente dillticos ingelluos, sino ademas canciones elevadas, por las
que hacia pasar toda la teologia mistica de Sail Buenaventura, toda la
severidad de uma satira vengadora, que no perdonaba ni los desordenes
del pueblo ni las debilidades del clero. Este hombre atrevido habia
avallzado tanto como Dante: fue su precursor y podrfa creerse que su
inspirador, OZANAN (1948, 32).
E importante ainda assinalar 0 conhecimento de Dante sobre a
cultura isliimica traduzida e estudada na cristandade latina. Em suas
obras, 0 Poeta cita Avenoes e Avicena, comentadores arabes de
Arist6teles, atraves dos quais ele teve contato com boa parte do
pensamento do Estagirita. Entre os muc;ulmanos tambem havia hist6rias
de viagens ao ceu e ao inferno; entre estas, uma em que 0 narradar e
recebido as portas do Parafso por uma huri (virgem sagrada) que Ihe serve
de guia. Noutra obra, Kitab el-/si-a (Livro da Viagem Noturna), escrita
aproximadamente oitenta anos antes da Comedia, aparecem evidentes
semelhanc;as com 0 livro do Poeta f1orentino. Do mesmo mfstico arabehispano, Mobiddin Ibn Arabi, encontramos em outro texto uma descri~ao
do Ceu e do Inferno como estando acima e abaixo de Jerusalem, com
cada urn deles dividido em nove cfrculos. FRANCO JUNIOR (op. cil.,
38).
Mesmo compreendido como urn autor que antecipa certa
modernidade, cuja expressao se manifesta, por exemplo, na autobiografia
da sua juventude: Vida Nova, onde a emergencia do eu e da vida privada
sao concretamente percebidas: [...] depois que 11111
pouco me aliviou esse
lagrimar, fui para 0 l11euquarto, onde podia lamentar-me sem ser ouvido,
ALIGHIERI
(2003, 102) ou pelas suas competentes
e justas
argumenta~oes acerca da 'I fngua vulgar' - 0 que esta, em op;)si~ao ao
latim, pode realizar na di vulga~ao do saber junto ao povo - cf. 0
Banquete: Primeiro Tratado, op. cit. pag.: 135-136, ou ainda pelas
modernas reflexoes em A Vulgar Eloqiiencia, Dante escreveu a Comedia
sob os princfpios da etica medieval: a [dade Media latina e 0 elemento
precipuo a s~r assinalado na genese da Comedia, CURTIUS (op. cil.,
368!. Esta etlca, msplrada, ~obretudo, nas lic;oes dos Evangelhos
Smoptlcos e no Evangelho de Sao Joao, nas Epfstolas de Sao Paulo, em
Santo Agostinho, no Tomismo e no pensamento procedente do monacato,

.. ,.
d0
l'nstituiu uma visao de mundo teocentrica. cUJ'as ba ses. ongmanas
Testamento,
aprofundaram
a
teona
e
a
pra'tl'c
d
~
I'"
Antiao
b
'.
a e uma re Iglao
monotefsta, subordmada aos ngorosos valores etico-morais do Judafsmo.
Cons1derando 0 contexto da sacralidade e d h
.
. ,.
C
'd'
0
umanlsmo
regem a ome 1Cl: da fe como ca . h
medl'eval ' dois pnnclplos
,
"
'
mm 0 para a
salvac;ao; da razao, que e 0 conhecImento e_deve servir a perfei<;ao final e
ao amor, DEMPF (1958, 145). A conclha~ao destes princfpios e uma das
evidencias do Tomismo na estrutura ideol6gica e filos6fica da Comedia.
Usar todas as for~as e todos os recursos da razao humana para
compreender 0 que Deus dlz ao ser humano em sua Revela<;ao, assim
como esclarecer e aprofundar, a luz da fe, tudo 0 que a razao conhece e
procura conhecer em seu campo pr6prio, sao 0 empreendimento da razao
sob 0 domfnio da fe, esse opus pe/fectum ratlOn/s que a Idade Media
tentou e de que a Suma Teol6gica e, por excelencia, 0 testemunho. Tal
empreendimento supoe certa ideia, de urn lado, da fe, do outro, da razao.
Isto, entretanto, nao quer dizer que elas se oponham. A fe e urn ato da
pr6pria razao ou, pelo menos, do espfrito humano: do espfr~to humano
superelevado a incidir num objeto, numa verdade macesslvel a suas
capacidades naturais, irredutfvel a suas pr6prias demonstra~oes e certezas,
NICOLAS (2001,34).
Dante, ainda que quisesse ser refratario as icteias de Sao Tomas
de Aquino,9 nao poderia rejeita-las mediante a sua filia<;ao ao pensamento
aristotelico cuja aceita~ao nos seculos XII e XIII era de suprema
autoridade. A prop6sito, Dante (19., 144) reconhece seu tributo a
Arist6teles em mais de uma obra: porque como diz meu Mestre
Arist6teles no primeiro da Etica; sobretudo n' 0 Convivio, como em Da
Monarquia. par diversas vezes, 0 Poeta cita 0 seu Mestre. Em Da
Monarquia (2003,18), assim se refere ao Estagirita: Ele afirma com sua
veneravel autoridade; [...) esta verdade nao e estabelecida tao-somente

Sao Tomas de Aquino foi um dos maiores divulgadores e defensores .da filoso~ia
aristotelica na cultura medieval. Convencido das suas ideias sobre a cOmpOSlyaO entre fe e
razao, 0 autor da SWIlQ Teol6gicQ colocou no cerne do pensamento ftlos6fico que prosperava
no clero e nas universidades medievais a raziio aristotelica. Genericamente, sua filosofia
Concorda com a de Arist6teles, sendo acei ta ou nao pelo leitor na medida em que este
tambem
aceite ou nao a filosofia do Estagirita. a trabalho do fil6sofo dominicano se
destaca pela adaptayao, com mfnimas modificayoes, que ele fez de Arist6teles ao dogma
cristao. A c1areza com que distingue os argumentos derivados da razao e as argumentos
derivados da revelayao sao substantivos. Conhece Arist6teles bem e 0 compr,eende
perfeitamente, 0 que nao se pode dizer de nenhum fil6sofo cat6lico antenor. Para sua epoca,
Tomas de Aquino foi um inovador ousado, tendo, pOI' isso, algumas de suas doutnn~s
condenadas pelas universidades de Paris e Oxford. Sua autondade, no entanto, fOl, tao
decisiva a filosofia medieval que os dominicanos subseqUentes nao consegulram supera-Ia,

9

RUSSEL (1969, 166-177)
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de AriSfoteles. Na Comec/ia, Inferno, Canto IV, 142144, Arist6teles e tambem apresentado como Mestre: Alfalldo os olhos,
de respeito enrrado.! 0 Mestre vejo dos que II/ais se acimam/ Em saber,

pelo nome glorioso

de filosofos

cercado.

/ Todos

COlli Iwnra

e acatamenfo

0 eSfimam.

Registre-se, ainda, que no sistema etico que construiu sobre 0 livrearbftrio, Dante adota, segundo opiniao de Sao Tomas, a Etica a
Nicomaco,
AUERBACH (op.cit., 133). Decorrente desta filia~ao ao
pensamento do Estagirita e possivel tambem compreender a Comedia
como uma conseqUeneia do humanismo aristotelico, 0 qual projetou sobre
a arte (a Poesia) quest6es morais, retletidas a luz do eonceito da catarse,
ou seja. a arte (a Poesia) ao despertar 0 temor e a piedade tern
necessariamente urn eonteudo de purga~ao e de estimulo a virtude. E
neste senti do que Dante compreende e adota a venera vel autoridade do
seu Mestre, real~ando-lhe nao s6 0 estatuto filos6fico, como 0 estatuto
etieo-literario, e cognitivo. na medida em que a Poesia, para Arist6teles, e
boa e util porque depura as emo~6es (a catarse) e, desta forma, organiza
novos eonteudos.lo
o tempo de Dante, no entanto, nao e s6 do Tomismo; e 0 tempo
em que a Idade Media, no seculo XIII, ao atingir sua culminancia, tern
entre seus grandes homens Francisco de Assis. Tempo, portanto, do
Franciscanismo e dos escolastieos franciscanos. A fe, 0 espfrito religioso.
assim como 0 mendicante, fieam bem ilustrados na Idade Media com a
funda~ao de congrega~6es religiosas, a exemplo da dominicana e da
franciscana. No eontexto desse espirito de fe, observa-se. que 10 mas
admirable es que jusfameJlte los grandes problemas
de la propia epoca
fueran vividos por los pensadores,
entusiasfas
e exfaficos, de la celda
conventual.
En medio de esfe desarrollo de la mfstica y del simbolismo se
alza la brillanfe
figura
de Francisco
de Assis.
Con el comienza
/I) Com uma visao pragmatica
e racionalista sobre a arte: a arte e idelllim a uma capaeidade
de produzir. envoLveudoa reto raeiodl/io; toda ane reLaciol/a-seit C'riaraoe ocupa-se em
il/velllar e em estudar as maneiras de produzir aLguma,oisa que pode existir ou nao e cuja
origem esta em quem produz. e I/ao no que e produzido, * 0 Mestre de Dante Alighieri nao

podena tnterpretar como alienado 0 trabalho do poeta. Ao dizer que a poesia (a arte) e
imita~ao, ele ratifica 0 vinculo entre poesia e conhecimento, poesia e natureza. sem
comprometer. no entanto. a sua autonomia porque. como ele mesmo argumcnta. a poesia
trabalha com 0 verossimiL;a epopeia, a tragedia, assim ('Omoa poesia ditirambim e a

maior parte da auLhim e da ,itar/stim, todas sao. em geraL,imitarrJes.** 0 poeta e 1II1/
imitador I/a medida em que 0 imitar e congenilO no homem (e nisso di!,ere dos OIlIros
vivenles', pois, de todos, e ele 0 mars imitador e, pOl' illlilarao, apreel/de as prillleiras
nOrDes),e os homens se ('01l/prazelllllOilllilado***' *Etica a Nic(illlaco.Livro VI, 1140a10-17. Traduriio de Pietro Nassetti. Sao Paulo; Marlil/ CLaret, 2001. p.·131 **
ARIST6TELES. Poetim. Tradurao, pr~fiicio, introduriio, ('OlIIelllarioe aphldices de
Eudora de SouSQ.5. ed. [Lisboa); Llllprel/mNaciol/al- Cam da Moeda, 1998. p. 103. ***
Ld.ib. p..' L06-107.
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a repercufir por vez prill/era sobre la piedad
de la etica medieval, DEMPF (op. cit., 145).

popular

la

Na hist6ria do pensamento ocidental, 0 Francisca nlsmo
.
considerando, tao-somente, 0 trabalho do seu mentor, de cujas dimensao e
vivencia de santidade nao se conhecem maiores na hist6ria do
Cristianismo
apresenta-se como instrumento de renova<;:ao da
consciencia e a~ao humanas inspirado e guiado pelo mandamento do
Salvador: Amai-vos
uns aos Oilfros ... Enearnando este mandamento,
Francisco de Assis fara do amor 0 fundamento da realidade, do bem e do
altruismo a finalidade da existencia humana. E este contexto que
caracteriza 0 simbolismo franciscano, em cujas bases tambem se
encontram duas importantes e substantivas renova~6es para 0 espirito
cristao: uma, promovida pela conversa.o (quando Francisco em sua plena
juventude Iiberta-se de sua paternidade e de todo 0 bem material
dispensavel para declarar-se servo de Deus); outra, pela reconstrufa.o
(cujo significado material e espiritual toma forma atraves do empenho do
Santo em reconstruir nao s6 a igreja de Sao Damiao - a pedido, de aeordo
com a sua declara~ao, do pr6prio Senhor - como a de Sao Pedro e a de
Santa Maria dos Anjos).
Embora componha 0 tempo e 0 frajeto de Dante Alighieri, a
referencia ao Franciscanismo neste estudo justifica-se pel a obse~va~ao de
Alois Dempf (op. cit., 181) segundo a qual un espfritu com el de Danfe
solamenfe
se compreende
cuando se reconece que en su calidad
de
poeta seguia mln por entero el simbolisll/o
franciscano.11
E diffeil,
no entanto, concordar com este sill7bolisllw franciscano
uma vez que 0
Autor da COII/edia e tomista, e 0 suporte filos6fico do Franciscanismo e

agosti niano.

o que ha de enfatizar neste simbolismo franciscano e a grande
admira~ao do Poeta pelo sol de Assis,12 cujo maior significado de
" E si<>nificativo neste contexto encontrar Dante Alighieri entre os es,o!dsticos /ral/ciscOiIOS
estudados por Bertrand Russel na sua Historia da Filrh'o.fiaOcidental: a filos~fia cat6lica.
Comenta Russel: "embora como poeta fosse um grande inovador, estava, como pensador,
atrasado quanto a sua epoca. Sua obra De Monarchia e um tanto gibelina em sua
perspectiva, e teria sido mais oporluna cem anos antes. Considera 0 imperador e 0 papa
independentes, ambos designados por Deus. [...] 0 pensamento de Dante e interessante, nao
s6 em si mesmo, como 0 de um leigo: mas nao exerceu influencia e estava
irremediavelmente fora de epoca." Op. cil. p.: 187. Cf. ref. bib. Na Introdu~ao. Russel
afirma 0 seguinte: "s6 ao chegar a Dante e que encontramos um leigo escrevendo com pleno
conhecimento da filosofia eclesiastica de sua epoca". p.:VIII.
J2E no Para/so, Canto XI, on de Dante elogia e narra, atraves de Sao Tomas de Aquino, a
vida de Sao Francisco de Assis. Estranhamente, como assinala Auerbach, nao acontece na
COli/Mia um encontro entre 0 Poeta e 0 Santo. Estranho porque as personagens do Poema
san apresentadas pelo pr6prio Dante que as encontra nos lugares que Ihes destinou a justi~a
divina. Com Sao Francisco e diferente: e Tomas de Aquino quem expoe sobre 0 soLde ASSlS
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existencia baseia-se, sobretudo, em dois fatos decisivos da vida do Santo,
aqui ja assinalados: a converstio e a recollstru~ilo, as quais 0 levarao a
suas. bod as com a pobreza. A cOllversilo, que aponta para a reforma
intenor, revisao de pecados e erros, e de determinados valores humanos, a
exemplo dos que 0 jovem Francisco negou e repudiou para declarar-se
servo de Deus e praticar uma vida tao orientada pelo mandamento do
Salvador que ha os que 0 identificam como 0 Imitador de Cristo a
exemplo de Chesterton (2004, 121): 0 aspecto mais elevado da vida de
Silo Francisco pode ser chamado de a IlIlita~ilo de Cristo e de Auerbach
(1997, 77) para quem Ila condi~ilo de segundo lIlarido da Pobreza, ele e 0
sucessor ou imitador de Cristo. Talvez 0 resultado mais pessoal e
revolucionario desta conversao esteja nos conteudos de uma reconstru~tio
que conseguiu edificar uma igreja cuja pedra basilar e, genuinamente,
constitufda (ou construfda) pelo principio maior da filosofia e da teologia
crista: 0 altrufsmo - como pro va de supremo amor.
Esta admirar;ao do Poeta colaborou para a significativa ligar;ao
de seu nome ao simbolismo, ao carisma franciscano. Alem da
interpretar;ao de Alois Dempf, ha outros exemplos: Etienne Gilson, in: La
filosofia de San Buenaventura, Buenos Aires. Ediciones Desclee, 1948, p.
435, argumenta, e apresenta um quadro demonstrativo, que a conclusao
da Comedia e inspirada no Itinerarium mentis in Deum, de Sao
Boaventura; 13 na tradur;ao anotada de Jose Pedro Xavier Pinheiro,

ao Poeta. (0 mesmo ocon'e com Sao Domingos: e Sao Boavenlura quem fala ao Poeta sobre
o Dominicano.) Auerbach esclarece por que 0 Poeta preferiu escrever uma Vila do Santo a
descrever um encontro entre eles. Sua explicayao argumenta que Francisco de Assis estava
desde muilO tempo na consciencia de todos os seus contemporaneos. Com efeito. trata-se de
um caso bem diferente de outras personagens menos conhecidas ou mais discutidas
presentes na COllI/Mia. Dante enfrentou aqui um tema formado por um modelo claramente
dehneado e sua tarefa era apresenta-Io de modo a abarcar 0 sionificado de Sao Francisco em
sua maxima amplitude: a personalidade do Santo tinha de s~r preservada e sua realidade
pessoal subordmada a sua missao. Por esta razao, Dallle lIao desrreveu Uln ellcOlllro 110 qual
o Sanlo plldesse revelar-se ou expressar-se de modo illlimo; em vez dissa, escreve lima Vita,
a Vida de lI:n ~Wllo .. Dante nao podia exprimir como opiniao propria a grande importallcia
que a!nbuw a allvldade dos dois fimdadores das ordens mendicantes. Irti apresenlti-Ia
alraves de dOls grandes doulores da Igreja, Tomtis e Boavelllura, ambos produtos dessas
ordens. In: Figura. p.: 65, 76-77. Cf. ref. Bib ..
13 0 conteudo
do Iline~~rium e a peregrinayao humana para Deus. No final do Prologo,
escreve.o Franclscano: . proponho, pOlS, as dlspeculayoes seguintes (sao sete: Degraus da
ascensao para Deus e ,d~speculariio de Deus pel~s seus vesligios no universo; Dispecularao
de Dew, nO,1sew vesllglOs no mundo da sensa\-ao' Dlspecula(·a·o d" D"ll'
I
.
.
• •
.
•••.
•
'.'
~'
<
<.\
pe a sua unagem
Impre.I.\a nas pote/l( 1m lIatul ats: Dispecularao de Deus na sua imagem renovada pelos
dmlS.sobrenaturals;
D:specular~o da unlCldade divina pelo seu primeiro nome que Ii a
eXlstenew; Dlspecularao da Santlsslllla Tnndade no seu nome que Ii 0 Bem' Extase mental e
mistico em que se dti descanso ao enlendimento e pelo eXlase 0 amor se tra;l.l/ere totalmente
para Deus) aos que a graya dlvma preparou, e sao humildes e piedosos, contritos e devotos,
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Pref:kio de Raul de. Polillo, W. ., M. Jacksonl Inc. Editores ' S-ao P aulo
1952 , le-se 0 segUinte: '"era mew-nolte e. p enilunio quand 0 Dante se'
achou na Selva Selvaggta, trajando 0 habtto, 0 cordiio e as sandtilias da
Ordem de Silo FrancIsco [...); Pierre Jan Van der Ouderra (1841-1915)
pintou Dante extlado em mostelro jranclScano; G. K. Chesterton, op.cit.
p.: 74, diz que dispensando as pompas pontificias, 0 grande Dante foi
para 0 tumu/O com elas (as vestes franciscanas, e na qualidade de terceiro
da Ordem); em seu estudo sobre Dante, Cristiano Martins, op.cit. p.: 96,
informa que 0 Poeta foi sepultado no cemiterio da Ordem de Assis, junto
a Igreja de Sao Pedro Maior. Acerca da formar;ao academica do Poeta,
Martins, no mesmo estudo, p.:33, informa que seus estudos primarios
foram realizados com os franciscanos do Con vento de Santa Cruz: a£ sem
duvida 0 menino Dante Alighieri, iniciando-se no aprendizado da leitura
e da escrita e dos rudimentos da aritmetica, principia va a ter pouco a
pouco seu fecundo esp£rito e sua poderosa inteligencia despertados pa ra
as gra~as da poesia, os misuirios da ciencia e os apelos da fe. A estrutura
polftico-ideol6gica da Comedia e produto do trajeto antropologico (e das
vis6es de mundo e de um c6digo etico-moral formados desse trajeto)
pontilhado, sobremaneira, pelo credo cat6lico-tomista de seu Autor. E
neste senti do que Dante Alighieri defende em todo 0 seu sacro Poema:
Desta arte, descrevendo 0 Para£so/ Saltar deve este meu santo poema/
Como em caminho as vezes e preciso - Parafso, XXIII, 61-63; Se este
sacro poema houver podido [...] - Parafso, XXV, 1, que s6 atraves da
razao e da fe , as quais entendemos tomistas, e possfvel chegar ao
ungidos com [oleo de alegriaJ, e amantes da sabedoria divina. em cujo desejo se inflamam, e
que pretendem dar-se a enaltecer, a admirar, e tambem a saborear a Deus. Advirto, porem,
de pouco ou nada valer 0 espelho, que se apresenta de fora, se 0 espelho da nossa mente nao
estiver terso e polido. Por conseguinte, homem de Deus, exercita-te primeiro na dor
pungente da consciencia, antes de elevares os olhos para os reflexos da sabedoria, que
bri Iham nos seus espelhos, nao suceda que pela mesma dispeculayao desses reflexos, caias
em mais grave fosso de trevas". (Itinertirio da mente para Deus. [ntroduyao, traduyao e
notas de Antonio Soares Pinheiro, S.J. 3. ed. Braga: Fundayao Cupertino de Miranda, 1986.
p.56-57.) Nota do tradutor acerca da palavra dispeculayao: [...] "dispeculayao. A palavra
speculatio, aqui e ao longo do livro traduzida por dispeculayao, emprega-a S. Boav. no titulo
de tados os capilulos do Itinertirio, a exceyao do ultimo, por neste ja nao ter lugar. Vai
tambem a usando, ou 0 verba corrcspondente, atraves do Iivro. Mais do que preferido, 0
vocabulo era para ele tecnico e quase sagrado. lnspirava-se num texto de S. Paulo, em que
se afirma ser 0 conhecimento de Deus, a que 0 homem pode chegar pela razao, muito
imperfeito e inadequado, comparavel ao conhecimento indirecto que se tem dum objecto,
pela imagem indistinta que dele se reflete num espelho - in speculo. Cfr. Corintios 13, 12.
Dai 0 relevo que da S. Boav. 'a metafora do espelho, e 0 uso insistente de speculatio,
vocabulo derivado de spef"ulul1l. 0 termo portugues correspondente - especulayao - nao tern
no uso corrente 0 sentido pri'mitivo de observar, investigar. Para directamente exprimir este
ideia, que e a de speculatio, e manter a relayao com espelho, adoptou-se 0 compos to dispeculariio", [sic] p.54.
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PaI'also. Se bem que para 0 Poeta as experiencias vividas pelo ser humano
nos SaG igualmente importantes. Lembremo-nos de Virgilio, Inferno,
Canto XXVIII, 49-51, quando esclarece quem e Dante: - "Nao e morto;
senlelU;a 0 nao condena "I Torna 0 Mestre - "nao vem por seu castigo,l
Mas, para ter experiencia plena. Somadas a experiencia plena, a razao e
a Ie temos a materialidade e a transcendentalidade
da Comedia a qual
versando sobre a realidade ten'ena, versa sobre a realidade divina./4
Produto da lir;ao mais importante do venenivel Mestre dos que
sabem, titulo que a Idade Media deu a Arist6teles, sobre 0 seu venera vel
Discfpulo de Florenr;a.

As palavras de Dante que servem de epigrafe a este estudo
patenteiam sua consciencia acerca da tradi(,;clo do conhecimento como
heranr;a para todos os que SaG inclillados a amar a verdade. Parodiando

14 Pe. Marie-Domenique
Philippe ensina que a experiencia e 0 ponto de partida cia toda a
filosofia aristotelica. Aristoteles e 0 fil6sofo da experiencia tanto no domfnio humano
quanto no dominio especulativo.
0 entanto,
como adverte Pe. Marie-Domenique,
a
filosofia do Estagirita nao fica neste nivel porque a experiencia e tao-somente seu pOIl/O de
partida [grifo clo autor cia cita~aol. Neste senticlo, ela e fonte cle aclmira~ao, como Aristoteles
o sublinha. e a propria aclmira~ao esta na origem da intell'oga~ao. Com efcito, experiencia e
ill/erroga('Qo SQOinseparavei.1 ('OlllO0 verdadeiro ponlO de partida da .Iilosolia. Gra('as a
illterroga('Qo. a ill/elighlcia pode empellhar-se mais prr~fulldamellle Ila procura da verdade,
ulirapassando a experien('ia. A illterroga('Qo permile descobrir. a/raves da realidade
experimentada e nela, alga de novo que somenle a inteligelll'ia no seu apelite de verdade
pode caplar: os prindpios proprios. [... j As inlerroga('(!es selo diverms: Arisloteles sOllbe
precisa-Ias e servir-se delas 11([ pesqllisa propriamell/e .Iilo.wi/ica, 0 qlle Ihe permile pOl' em
luz 0 ('araler prriprio de ('ada Ullla das qualro (·allms. Inlerrogando "0 que e?", a
inleligen('ia descobre a ./iJrllla: inlerrogalldo "de qlle?, descobre a materia: inlerrogando
"de onde"?, descobre a origem, a callm eli('ienle: inlerrogando "em visla de qlle"?,
de.w·obre o.lim. E, pOI' veze,I, Arisl61eles IlQOhesira em acre.I·(·elllar, em rela('Qo a certas
realidades experilllenladas, a pergllnra "sob qualmodelo"?,
que penllite ('aptar 0 modelo,
a callsa exemplar (0 paradigma). No contcxto clcsta li~ao, atente-se para 0 que Pe. MarieDomcl1lque adverte na lntroclu~ao clo seu livro: [... j ('olllpreendellUls aqui 0 que pode haver
de verdadelro nalamom pinlura de Rafael: PlatQO apollta para 0 ceu, Arist6teles mostra a
lerra ... Mas, se olharmos 0 cOlljUIl/Oda obra de Arisl6leles, per('eberemos imedialamenle 0
que tal represellta('{IO lem de ('ari('alural. PlalQo, ('om ~feito, (,ol1lempla primeiro e
1I11edwiamenle 0 lllUndo da.\'.Iimnas: /lIdo e apreendido na slla luz. Quan/o a Arisltileles,
('ollsldera I?rlmeiro e illl"di'a ICl11lenle () llI11Verso.
.
I"lXU'f),
.
() que nos ellvo/ve - e relOflla a elf!

lavras de T. S. Eliot. que tambem estao na epigrafe t \
.
as p a
.
.
' a vez seJa essa
ra defendida pelo Poeta f1orentll1o que faya a hist6rica
.~ .
an
her '<
.
.,
. d
expenenCla
rte
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ser
a
expenellcra
e
urn
momento
e
de
com a A
.'
.
uma VI'd a
constitui
em
nosso
conheci
mento
mals
Il1tenso
(e
hist6rico)
d os
que se
'.
_
outros seres humanos. E nes;e sentldo que nao apenas entre os
verdadeiros artistas como tambem entre os seres humanos de qualquer
e oca e de qualquer lugar existe wI/a c011l11l1hc7o
illconsciente que os
f;zem reCl'jar e universalizar sua hist6ria sociocultural, sem retirar-lhes,
natural mente, as antropologias mais emblemMicas de suas aldeias.
A pratica do dialogo com a tradi(,;c7oe a experiencia e uma
confirmar;ao do que Durand postula acerca do trajeto antropologico, ou
seja, a troca ininterrupta ao nivel do imaginario entre puls6es sUb~etivas
assimiladoras e as intimar;6es obJetlvas que se ongll1am do melo cosmlCO
e social.
Ao instituir uma tmca illillterrupta de conhecimento atraves de
urn amplo e profundo dialogo com a tradir;ao ocidental e com 0 seu tempo
_ cumprindo neste sentido a grande aspirar;ao do escolasticismo de
elaborar uma sfntese do saber (esta sfntese e bastante evidente na
COl1ledia, 0 que Ihe da caracterfsticas de uma Suma de Poesia) - Dante
Aliahieri se realiza na Hist6ria como poeta do mundo secular porque
b
inscreve sobre 0 tempo as suas utopias por cujos conteudo/forma sempre
ha urn leitor, urn ser humano interessado.
Utopias que nos aproximam, que fundam entre n6s urn dialogo
recfproco, fazendo-nos mais semelhantes porque nos conduzem a urn
conhecimento mais vivo de n6s pr6prios e do outro. Que nos humamzam
pelas vias da razao, da fe e do Amor, que move Sol e estrelas.

0.;

e que nonllalmeJlle deve dar 00 fil6s(~lo Ulna via de Q('f!SSO
nQOf[si('([s: somente esse ulliverso pode laze-Io. Mas 0 filtisofo
deve nllrapassar 0 mundo I'["ico
'.
I
.
..
.
"..
,'. ' "
.:.'~, pal{[ I ol1lelllp ar Deus, 0 AIO Puro, quall10 pode. Gra('as a
.Iell
"alt.llIlo,
AIl.llotd,,· , .... /1101'0/0'Ia
/°1""
,.
I malS. prq /.w!c.QlIlellle
1
/-1'
I' d
.
','J'"
~
'.'
IQ
, serG QlnCQ
0.
1 ()S(~ () a
II1tell/jt/7( IQ .Ieparada, o.fllo·l'Olo do divino.(lllIroduCQo it filoso/ia de Ari.I'/rJleles Sao Paulo'
Paulus, 2002. p.: 271-272; 25.)
.
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