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Este estudo, em nível de Iniciação Científica, é uma análise de A Divina Comédia de 
Dante Alighieri (1265–1321). Essa obra é considerada pelos estudiosos da literatura 
e da história como sendo a fundadora da literatura e da língua italiana, o mais 
completo compêndio sobre a civilização ocidental na Baixa Idade Média, escrita 
entre 1310 e 1321. Nela, Dante coloca a si próprio como personagem em uma 
peregrinação através do Inferno e do Purgatório, conduzido pelo poeta Virgílio e 
através do Céu pela bela Beatriz. Na medida em que vai conhecendo os recintos 
mais profundos de cada um desses locais, Dante encontra vários personagens 
históricos reais e imaginários que são classificados pelo autor em cada um desses 
locais, de acordo com os respectivos méritos ou pecados de cada um. Nossa 
intenção é conhecer melhor a civilização do período Medieval e proporcionar uma 
reflexão no campo da educação de nossa época. Nessa análise, amparada por 
alguns estudiosos do período e do próprio autor, estudamos os valores morais 
destacados em sua obra, assim como os maus hábitos e comportamentos 
condenados por Dante. Por meio dessa análise poderemos refletir sobre tais 
aspectos em nossa época, associando–os à atividade dos profissionais da área da 
educação, visando melhorias em seu processo pedagógico, porque isso resultará, a 
nosso ver, em formar melhor homens e cidadãos para a sociedade, ou seja, 
sujeitos responsáveis, possuidores de valores morais e éticos.  

Resumo 

 

HISTORIA DA EDUCACAO MEDIEVAL, DANTE, TRANSFORMACAO SOCIAL. 
Palavras-chave: 

 

O ponto de partida desse estudo sobre a obra de Dante Alighieri (1265-1321) 
baseia-se em nossa compreensão de Educação. Para nós, a educação deve ser 
considerada sob dois ângulos: o institucional/formal realizado nas instituições 
educativas como as escolas e universidades e a educação não formal que abrange 
uma totalidade de relações que perpassam pela família, pela comunidade, pela 
religiosidade, pelo autodidatismo, dentre outros aspectos das relações que os 
indivíduos travam no seu cotidiano e que ‘moldam' seus valores morais e éticos. 
Desse modo, salientados estes dois aspectos, destacamos que estudaremos Dante 
levando em consideração o segundo ângulo.  

A nosso ver, a educação é uma atividade mais abrangente que a educação escolar, 
pois parte-se da concepção de que ela é maior que a escola e seus conteúdos, ela é 
social e cultural. Os homens educam-se para além do que se define como conteúdo 
escolar. 

Nesse sentido, acredita-se que as concepções de educação são decorrentes de 
concepções históricas e filosóficas. Por meio da filosofia e da história é possível 
enxergar a realidade de forma mais crítica, mais universalizante e, por 
conseqüência, a educação passa a ser vista por esses olhares. 

Estudando-se os precursores do pensamento cristão, os Patrísticos, chegamos à 
filosofia medieval, ou cristã, ou ainda, Escolástica: fio condutor que caracterizou e 
unificou a Idade Média. Esse fio foi a maneira pela qual os homens, imbuídos do 
espírito cristão, expressaram suas idéias[1]. É neste período e ambiente, que se 



criaram condições favoráveis à criação desta obra de Dante Alighieri, um poeta da 
Baixa Idade Média que deixou sua marca na história. 

Eis a transcrição de um trecho do primeiro canto do Inferno: 

  

[...] Iniciava a subida e subitamente surgiu ágil e veloz, uma pantera de pele 
matizada. A fera não me perdia de vista; e de tal modo obstava minha caminhada, 
que muitas vezes desejei retornar. No firmamento a aurora já brilhava; o sol se 
alçava cercado de astros... com ele criados quando o divino Amor deu vida aos 
céus. O movimento dos astros, a hora amena e o dorso vivaz e variegado da fera 
infundiram-me esperança. Mas o horror acossou-se mais uma vez o meu peito: vi-
me diante de um enorme e ferocíssimo leão... tão feroz que parecia atemorizar o 
próprio ar. Surgiu depois uma loba muito mirrada e ameaçadora; ela guardava as 
ambições sórdidas que levam muitos homens à miséria. Dominado pelo medo que 
seu terrível aspecto me infundia, acreditei que não seria capaz de chegar ao alto da 
colina ... e nisso assemelhei-me ao homem que, visando em tudo apenas o lucro, 
explode em prantos se perde em vez de ganhar. A fera levou-me a agir assim; 
arremetendo contra mim, obrigou-me a recuar para o lugar onde não havia sol... O 
vale do qual eu saíra. Enquanto aos tropeções eu caminhava, espezinhado pela 
fera, vi alguém mover-se perto de mim; de sua boca som nenhum saía. 

[...] Falei, então, curvando respeitosamente a fronte: ‘Oh! Tu, tu és Virgílio, cuja 
eloqüência... qual fonte... jorra versos fartamente? Mestre dos poetas, luz que os 
ilumina! Valha-me o longo tempo em que, com profundo amor, entreguei-me à 
leitura de teus versos em busca de sapiência! És meu único modelo no mundo; 
graças a ti, hoje o mundo louva a harmoniosa feição de teus versos. Vês a fera que 
me impede de andar, notável sábio; acode então, livra-me do perigo! De tão 
transtornado, tremo da cabeça aos pés.' (ALIGHIERI, Inferno, Canto I). 

Este primeiro canto representa uma introdução a toda obra. Integra sua primeira 
parte, o Inferno. Dessa forma, Dante, acompanhado por Virgílio, inicia sua jornada 
rumo à sua purificação, através do Inferno, Purgatório e Paraíso. 

Nesta que é considerada não apenas a obra-prima do poeta, mas de toda literatura 
italiana do período, o autor coloca-se como personagem. Exilado e peregrino, faz 
de si uma espécie de cidadão do mundo, representante do homem medievo, 
dividido entre a cultura clássica e a cultura do cristianismo, em busca da excelência 
moral e espiritual e da justiça social. Levado pela mão do poeta latino Virgílio, autor 
da epopéia do povo latino, a Eneida

Quando Dante encontra Virgílio na selva, fica evidente a admiração que sente pelo 
poeta latino. Em virtude disso, analisemos Virgílio para poder entender o motivo de 
tamanha admiração e as causas que levaram Dante a tomá-lo como seu guia e 
representante da cultura e da razão, em sua obra prima. 

, Dante é levado a conhecer o inferno, onde se 
depara com pecadores sendo castigados, em ordem progressiva de gravidade de 
pecado cometido. No Purgatório, local de purificação, pessoas pagam penitência por 
dívidas morais que são, no entanto, saldáveis. Ao final da jornada no Purgatório, a 
amada e católica Beatriz substitui o greco-romano Virgílio e torna-se o guia e ajuda 
divina do poeta, acompanhando-o até o Paraíso, onde repousam pessoas que 
fizeram a devida penitência de seus pecados, governantes justos, estudiosos da 
teologia e praticantes do bem. 

Na obra, Virgílio é o espírito do poeta greco-romano que servirá de guia na sua 
jornada. Segundo Paulo Rónai (s/d.), Virgílio foi considerado, ainda em vida como o 



grande poeta romano e expoente da literatura latina. Seu trabalho foi uma vigorosa 
expressão das tradições de uma nação que buscava firmar sua origem. Nasceu em 
Andes, perto de Mântua em 15 de outubro de 70 a.C. Consagrou-se inteiramente à 
literatura a partir de 42 quando suas primeiras Bucólicas (pequenos poemas idílicos 
e pastoris) chamaram a atenção de vários aristocratas. 

Mecenas, tendo reconhecido os dotes excepcionais do poeta, convidou-o a 
prestigiar o programa de Otávio para reconstrução de Roma, por meio da 
composição de um poema didático dedicado à agricultura. Escreveu-o sob o título 
de Gregórias de 37 a 30. Nele resume os conhecimentos essenciais da época 
relativos à lavoura, à arboricultura, à viticultura, à pecuária, à veterinária e à 
apicultura, e, para torná-los mais atraentes, entremeia-lhes lendas e mitos que lhes 
dizem respeito, além de um elogio da vida rústica e louvores a Otávio e Mecenas. 

O êxito desse empreendimento difícil, além de consagrar-lhe definitivamente a 
glória, deu-lhe confiança no próprio talento. Por isso aceitou novo convite, desta 
vez emanado pelo próprio Otávio, para compor outro poema, bem mais ambicioso 
que os anteriores: uma vasta epopéia patriótica destinada a legitimar, pela 
evocação de suas origens ilustres, as altas aspirações de Roma. A tradição fazia dos 
romanos descendentes dos troianos e Otávio apontava como fundador da sua 
estirpe Enéias, um dos heróis da Ilíada. Era preciso dar consistência a essa lenda, 
fundamentá-la na História e na Mitologia com os poderes da poesia. 

Esta tarefa Virgílio realizou-a na Eneida, em cuja composição levou dez anos, os 
últimos da sua vida. Assunto: as atribuições de Enéias desde a destruição de Tróia 
até a chegada ao Lácio e a fundação de uma nova pátria em terras da Itália.  

Imbuído de cultura grega, conhecedor profundo dos poemas de Homero, Virgílio, 
nesta sua obra mestra, patenteia a influência de ambos. O assunto específico de 
uma epopéia é uma guerra (como na Ilíada) ou uma viagem (como na Odisséia): o 
da Eneida é uma fusão das duas, pois conta as aventuras de Enéias, fugitivo de 
Tróia, à procura de uma nova pátria, e as suas lutas com os donos do Lácio onde 
acaba por desembarcar. Embora se trate de acontecimentos que, caso fossem 
verdadeiros, devem ter-se verificado muitos séculos antes da fundação de Roma, o 
poeta soube fazer deles os motivos de um poema nacional apontando os 
antepassados de seu povo nos troianos que conseguiram escapar da destruição de 
sua cidade. 

Segundo Paulo Rónai, em seus estudos introdutórios da Eneida de Virgílio, citando 
uma passagem de uma carta de Voltaire de 1754 a Sra. du Deffand, salienta a 
importância do poeta latino: 

A senhora sabe latim? Não. É por isso que me pergunta se prefiro Pope a Virgílio. 
Ah, Madame, todas as nossas línguas modernas são secas, pobres e sem harmonia 
em comparação com as que falaram os gregos e os romanos, nossos primeiros 
mestres. Não passamos de uns violinistas de aldeia. Como quer a Senhora, aliás, 
que eu compare epístolas a um poema épico, aos amores de Dido, ao incêndio de 
Tróia, à descida de Enéias aos infernos. Considero o Ensaio Sobre o Homem, de 
Pope, como o primeiro dos poemas didáticos, dos poemas filosóficos, mas não 
ponhamos nada ao lado de Virgílio. A Senhora o conhece por meio de tradução; 
mas os poetas não se traduzem. Pode-se traduzir a música? Tenho pena da 
Senhora por não poder, como todo o seu gosto e a sua sensibilidade esclarecida, ler 
Virgílio. (VOLTAIRE apud RÓNAI, s/d, p. 19-20) 

Para Rónai, essa incapacidade da Sra. du Deffand é partilhada pela maioria dos 
leitores da atualidade. Com o abandono gradual dos estudos clássicos são poucas 



as pessoas que ainda seriam capazes de ler a Eneida nos versos do original latino. 
Que a leiam pelo menos em tradução portuguesa, mesmo que em prosa. Embora 
carente dos encantos da forma, o poema há de recompensá-los pela sua rica 
humanidade, as perspectivas que abre sobre um mundo de mitos e outro de 
realidade, a gama de caracteres, a variedade dos episódios, e a beleza 
arquitetônica da estrutura. 

Por meio da análise de Virgílio, pode-se entender por que Dante o elegeu como 
guia em sua jornada pelo além não de forma casual, mas fundamentado em toda 
importância, perfeição, conhecimento e cultura que este poeta representa.  

Prosseguindo, o estudo da Divina Comédia, a trajetória de Dante do Inferno ao 
Paraíso, torna-se importante para a formação das pessoas, especialmente para 
aqueles que pretendem exercer ou que já exercem a profissão docente. Sua 
análise, assim como a atmosfera que a cerca e os fatores que a influenciaram, 
propicia um conhecimento amplo acerca da educação, objeto de todo aquele que 
ensina, mostrando as alterações que ela sofre ao longo da história como produto 
que é das relações humanas. É justamente a discussão moral presente na Divina 
Comédia

No primeiro canto de sua obra, Dante coloca a si mesmo como personagem perdido 
em questões morais, desviado do caminho cristão. Ao longo do poema, em 
peregrinação pelo Inferno e pelo Purgatório, reinos do além, conhecendo e 
analisando os pecados cometidos por outrem, testemunhando a punição recebida 
na outra vida, o poeta trilha um caminho de purificação, coroado ao final, quando 
ele pode, finalmente, ascender ao Paraíso, local do além destinado aos bem 
aventurados. 

 que a torna uma leitura indispensável, na medida em que enfatiza a 
necessidade de valores morais e éticos para o bem viver comum. Esses valores 
precisam fazer parte do hábito dos homens na sociedade para que possa existir 
uma convivência com urbanidade entre os seres humanos. Em virtude disso, o 
professor não pode, a nosso ver, deixar de inserir em sua formação esta obra que 
muito contribui para a educação e para a vida em sociedade. Uma das intenções 
deste estudo é levar alunos e professores a refletirem sobre os complexos 
caminhos da história da educação, sem, contudo, pretender esgotar as pesquisas 
sobre o assunto.  

A necessidade de se direcionar os comportamentos da época de acordo com 
princípios cristãos e morais, está presentes na Divina Comédia. O medo do Inferno 
deve influenciar e assustar aos pecadores para que ainda em vida, arrependam-se 
de seus pecados. O Paraíso na obra de Dante representa a recompensa para as 
pessoas virtuosas, assim como uma motivação para que os demais adotem os 
mesmos comportamentos em vida, o Purgatório, por sua vez, representa a 
expectativa para que as pessoas, possuindo defeitos e virtudes, possam ter a 
esperança de não serem condenadas, na outra vida, ao sofrimento eterno, e sim 
serem bem vindos no Paraíso, caso realizem boas obras na sociedade. 

Para o historiador Edward Mcnall Burns: 

Sem dúvida a mais profunda das obras medievais foi a Divina Comédia de Dante 
Alighieri (1265-1321). [...] Na forma, a obra pode ser considerada como um drama 
das lutas, tentações e redenção final da alma. Mas é, naturalmente, muito mais do 
que isso, pois inclui um repositório completo da cultura medieval, uma síntese 
magnífica da filosofia escolástica, da ciência, da religião e dos ideais econômicos e 
éticos da grande época feudal. Seu tema dominante é a salvação da humanidade 
pela razão e pela graça divina, mas contém, além dessa, muitas outras idéias. O 
universo é concebido como um mundo finito cujo centro é a terra e no qual tudo 



existe para o bem do homem. Todos os fenômenos naturais se explicam em relação 
com o plano divino de paz e justiça na terra e salvação na vida futura. Os seres 
humanos possuem o livre arbítrio para escolher o bem e evitar o mal. O pior dos 
pecados que o homem pode cometer é a traição ou o abuso de confiança; os menos 
graves são os que resultam da fraqueza da carne. Dante era, sob muitos aspectos, 
um humanista. Experimentava o mais vivo prazer com o convívio dos autores 
clássicos; quase adorava Aristóteles, Sêneca e Virgílio. Preferiu Virgílio a qualquer 
teólogo cristão para personificar a filosofia e deu a outros pagãos ilustres um lugar 
muito confortável no purgatório. Por outro lado, não hesitou em colocar no inferno 
vários papas eminentes. Pelo seu poder de imaginação e pelo calor e vigor do seu 
estilo, merece Dante ser classificado como um dos maiores poetas de todos os 
tempos, mas para o historiador ele assume especial importância pelo quadro 
completo que nos oferece da mentalidade dos fins da Idade Média (BURNS, 1971, 
p. 385). 

Entendemos que a estruturação do além, no final da Idade Média, está relacionada 
com as relações sociais que nos permitem conviver em harmonia na sociedade. 
Dessa forma, o poeta procura influenciar e incentivar a moral, a religião e os bons 
costumes, assim como condenar os atos praticados que produzem a ruptura do 
bem comum e dificultam o bem viver em sociedade. 

Segundo Donato (1981), os que se agarram à validade mística ou anagógica 
proclamam que a viagem de Dante exprime a condição humana no seu todo: os 
homens só poderão sair da angustiosa conjuntura em que se encontravam à época 
e reencontrar o bom caminho por meio da concordância da orientação do Império 
(Virgílio, como representante da razão, filosofia e cultura greco-romana) e da Igreja 
(Beatriz). Mas os que vêem no poema não mais do que um grande poeta 
dominando habilmente um bom assunto tornado complexo, porque vestido de 
alegorias, aceitam-no - ao poema - vivenciando a árdua transição da servidão das 
paixões para a liberdade espiritual e a perfeição moral; a qual ele consegue com a 
ajuda da razão (Virgílio) e da verdade revelada (Beatriz). Dessa forma, Dante nos 
transmite, na Divina Comédia

De acordo com Mcneill: 

, traços da Escolástica quando, para se expressar, 
utiliza-se da razão, do conhecimento filosófico, representados pelo poeta Virgílio, 
juntamente com a fé, que encontra em Beatriz, seu expoente. 

Na esfera do pensamento, razão e fé foram resolutamente conciliadas por teólogos 
como S. Tomás de Aquino (m. 1274) e Sto. Alberto Magno (m. 1280). A Summa 
Theologica de S. Tomás reuniu opiniões autorizadas e respostas cuidadosamente 
raciocinadas sobre um vasto número de questões de fé e moral. Seu livro não 
tardou a ser aceito como uma exposição semi-oficial da doutrina cristã. A lógica 
aristotélica e uma parte das conclusões de Aristóteles foram, assim, habilmente 
aproveitadas na corroboração da verdade cristã, de acordo com o princípio geral de 
que, embora a fé e a razão jamais pudessem contradizer-se, havia pontos de 
verdade teológica que simplesmente não eram acessíveis à razão desajustada e 
tinham, por isso, de ser transmitidos à humanidade pela revelação divina. 
(MCNEILL, 1972, p. 249) 

  

Discutindo a diversidade, as tendências e ideais contraditórios convivendo, 
simultaneamente, na mesma sociedade, de modo a dar acesso a uma variedade de 
ações e impulsos humanos, e outros aspectos, tais como a cavalaria cristã em 
contraposição ao ideal romântico, a heresia de tecelões e artífices opondo-se à 
piedade dos frades franciscanos, o mesmo autor conclui: 



A atividade literária do século XIII deu voz a todas essas correntes intelectuais e 
emocionais, e o fez em parte em latim, em parte nas línguas vernáculas. Contos 
populares, muitas vezes de um grosseiro anticlericalismo, e ‘mistérios' 
ingenuamente piedosos, baseados em episódios bíblicos, refletiam a diversidade da 
vida urbana. Os romances e canções de ‘troubadour' faziam o mesmo em relação à 
aristocracia. O maior vulto literário da época foi Dante Alighieri, o exilado florentino 
(m. 1321). Seus sonetos de amor, obras políticas (De monarchia

Dante analisava o comportamento humano ao cantar cada um dos cem cantos que 
compõem a sua obra prima. De forma poética e didática mostrou todos os passos 
do caminho para uma vida virtuosa, para a retidão de caráter, para a perfeição 
moral. Esta obra não deve faltar na educação das pessoas de qualquer sociedade. 
Por isso seu caráter indispensável à educação. 

), e, sobretudo a 
sua epopéia cristã, A Divina Comédia, refletem uma cosmovisão que consegue 
captar a vida multímoda da Europa no século XIII com mais fidelidade do que 
logrou fazê-lo qualquer outro. (MCNEILL, 1972, p.250) 

Para concluir, seguimos as idéias de Maurício Tragtenbert (2001), que afirma que, 
de todas as formas de arte a literatura é a mais próxima da vida e a mais sintética, 
pois reúne a arquitetura, quando no processo de composição do romance, a 
música, na estrutura melódica da frase, a pintura, no traçar o caráter dos 
personagens, a filosofia, ao definir seus ideais de vida. Daí sua importância para a 
cultura. 

Para este autor, a literatura é acessível e pode formular novas formas de ação ética 
e padrões morais. É capaz de captar o sentido interno das mudanças que ocorrem 
no mundo. Para isso conta com a intuição artística, que faz com que as mudanças 
sejam pressentidas antes pelos seus possuidores, passando depois aos campos 
essenciais do conhecimento. 

Ainda de acordo com Tragtenbert (2001), na época atual a literatura tem a função 
de integração para superar o abismo existente entre a arte e a vida, arte e ciência, 
na medida em que ela mesma é considerada uma forma de conhecimento dessa 
totalidade, que é o homem. Cabe ao escritor viver plenamente sua época, pois só 
atinge a grandeza, aquele que sentiu seu próprio tempo. Este é o segredo da 
universalidade de Dante, assim como Virgílio, Homero ou Hesíodo.  

Assim, na tentativa de traçar, com clareza, os traços do mundo no qual se 
desenrola o drama da humanidade num período de transição, a literatura será o 
testemunho de uma época, uma mensagem acessível a todos, que permite ao 
homem sentir-se junto ao seu semelhante, como igual entre iguais, num 
sentimento de pertencimento a um grupo determinado, o da humanidade. 

E o professor, por sua vez, deve conhecer e multiplicar esta linguagem com o 
objetivo principal de cumprir sua função, que é a educação com vistas a formação 
de cidadãos para atuar de forma justa, ética, equilibrada e responsável na 
sociedade. 
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