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RESUMO 

 

 Dante Alighieri escreve, entre os anos 1312 e 1313, um tratado político 

intitulado “De Monarchia”. Este foi resultado da experiência de Dante como membro 

da elite política de sua cidade natal, Florença, e, posteriormente, quando foi exilado, 

de reflexões acerca dos dois grandes poderes universalistas da época, o papado e o 

império. Ao escrever este tratado, Dante se insere em uma corrente de pensadores 

que, desde o final da década de 1290, vinham produzindo tratados políticos que 

discorriam sobre a mesma temática, buscando, nos antigos textos de autoridade, 

soluções para os conflitos que se desenrolavam no cenário político. 

 Assim, esta pesquisa investiga os passos de Dante pelas esferas do poder, 

buscando os diálogos que o seu tratado estabelece com os outros discursos 

políticos de seu tempo, reconstruindo um quadro das culturas do poder da Baixa 

Idade Média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 Dante Alighieri writes, between the years 1312 and 1313, a political treaty 

entitled “De Monarchia”. This was result of Dante’s experiences as a member of the 

political elite from his hometown, Florence, and, posteriorly, when he was exiled, of 

reflections about the two greatest Universalists powers of the time, the papacy and 

the empire. As he writes this treaty, Dante introduces himself in a current of thinkers 

that, since the late 1290s, were producing political treaties that descant about this 

theme, searching, in the ancient texts of authority, for solutions to the conflicts that 

are unfolding in the political scene.   

 Thus, this research investigates Dante’s steps by the spheres of power, 

looking for the dialogues that your treaty establishes with the other political 

discourses of your time, reconstructing a screen of the cultures of power of the Late 

Middle Ages. 
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Bem haja Roma, que ao bom mundo, então, 

ergueu dois sóis, por revelar a estrada 

ali da terra, e aqui da salvação. 

 

Mas um o outro eclipsou, e uniu-se a espada 

à pastoral; e, juntos, claramente, 

  não podem bem cumprir sua jornada 

__________________________________________ 

     Dante Alighieri, Purgatório, Canto XVI, 106-111. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Acredito estar incorrendo em demasiada repetição de clichês ao afirmar que 

estudar os escritos de Dante Alighieri não é tarefa simples. Este homem de origem 

florentina legou, para a cultura ocidental, obras que versam sobre o amor (Vita 

Nova), sobre as responsabilidades civis (Convívio), sobre as línguas vernáculas (De 

vulgari eloquentia), sobre a política e o poder (De Monarchia), sobre o que, hoje, 

convencionamos chamar de imaginário cristão1 (Commedia2), e até mesmo sobre 

cosmogonia (La quaestio de acqua et terra). Tanto que o historiador medievalista 

Hilário Franco Jr. ao escrever sua breve obra sobre o Dante3, divide sua reflexão em 

capítulos destinados a estudar os diversos “Dantes” que estas obras nos permitem 

explorar: o “florentino”, o “exilado”, o “enciclopédico”, o “esotérico”, o “amante”, o 

“místico”4. De fato, é através de suas obras que melhor podemos compreender o 

pensamento e a vida de Dante Alighieri, ao passo que os seus primeiros biógrafos 

não lhe eram contemporâneos enquanto durou sua vida. Como nos alerta o 

historiador Eduardo Henrik Aubert em sua tese de doutorado5, houve um vácuo 

entre os epitáfios orais difundidos logo após a morte de Dante em 1321, e os 

escritos biográficos, como os do cronista Giovanni Villani e do crítico literário e poeta 

Giovanni Boccaccio, a partir de 1340. A essa época, Florença começava a se afirmar 

como capital cultural das artes da Renascença, e, Dante é recuperado de modo a se 

tornar um símbolo desta cultura: 

A transformação da figura de Dante fica evidente na 

reformulação processada em gêneros textuais em que sua 

biografia já constara [...] Dante entra para um panteão cívico, 

                                                           
1
 A terminologia contemporânea, sobretudo a partir dos estudos da Nova História Política, leva-nos a 

classificar como “imaginário cristão” um conjunto de concepções de mundo que, para a época, era 
dotado de existência concreta. Atualmente, poderíamos classificar a obra da Commedia numa 
categoria distinta da do tratado De Monarchia, que versa diretamente sobre os fatos políticos de 
então. Entretanto, no período em que foram produzidos, não havia tal diferenciação temática. Para os 
contemporâneos de Dante, o De Monarchia e a Commedia não se distinguiam em temáticas como o 
fazemos hoje.  
2
 Aqui utilizo os nomes originais das obras, em latim e em língua vernácula (que, mais tarde, virá a se 

tornar o italiano). A Commedia passou a ser conhecida como “Divina Comédia” a partir dos 
comentários de Giovanni Boccaccio sobre a obra. 
3
 FRANCO JR, Hilário. Dante Alighieri: o poeta do absoluto. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. 

4
 Idem. 

5
 AUBERT, Eduardo Henrik. Vidas de Dante: escritos biográficos dos séculos XIV e XV. São Paulo: 

Ateliê, 2011. 
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não, portanto, como imagem de contestação ou disputa, mas 

como figura aceita, modelar – e, sobretudo, enquadrada – a ser 

transmitida para o conjunto da sociedade florentina para incitar 

não à revolta, mas à unidade. (AUBERT, 2011, p.92) 

 

 Podemos perceber, desta maneira, como é delicado tratar de uma figura que 

passa a ser (re)construída por interlocutores que acabam por multiplicar, ainda mais, 

as suas diversas facetas. O Dante Alighieri modelado durante a Renascença dos 

séculos XIV-XV era o “sumo poeta” necessário para a identificação e exaltação de 

uma “cultura renascentista”, enquanto que o Dante Alighieri do século XIX é 

recuperado para a unificação dos povos italianos, e para o estabelecimento de uma 

língua comum a todos eles. O dialeto florentino de Dante, que tanto utilizara a língua 

vernácula em suas obras em detrimento do latim das classes letradas da época, 

torna-se a fonte da língua nacional italiana. Nesse momento, mais do que apenas o 

poeta que retoma os valores da Antiguidade clássica, é o Dante “italiano”6 que 

predomina. E, mesmo nos dias atuais, não se consegue mais separar a imagem de 

Dante como um dos principais símbolos da “cultura italiana”.  

Patrick Geary, em sua obra “O Mito das Nações”7, lembra-nos que, a partir do 

século XIX, os Estados-nações europeus passaram por processos específicos que 

fizeram emergir o nacionalismo. Em Estados consolidados como a França, o 

nacionalismo vem reprimir as minorias linguísticas e culturais, e moldar uma 

identidade nacional única. Em regiões que ainda se apresentavam mais difusas, 

como a Alemanha e a Itália, que só passam pelo processo de unificação no século 

XIX, a ideologia nacional fortalece o poder do Estado nascente, “pelos esforços 

criativos dos intelectuais e políticos do século XIX, que transformam antigas 

tradições românticas e nacionalistas em programas políticos.” (GEARY, 2005, p.28). 

Na Itália, grande parte dos esforços de unificação cultural se deram por meio da 

filologia, e da criação de uma língua comum a todo o país. Língua esta que se 

                                                           
6
 Coloco aspas ao me referir a Dante como italiano, pelo fato de essa noção não ter existido enquanto 

Dante viveu. Como poderemos acompanhar ao longo desta dissertação, através das cartas escritas 
por ele que chegaram até os nossos dias, Dante sempre se autodescrevia como “florentino”. 
7
 Ver: GEARY, Patrick J. O Mito das Nações: a invenção do nacionalismo. São Paulo: Conrad Editora 

do Brasil, 2005. 
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baseia no dialeto da região da Toscana, o mesmo que Dante usara em suas obras 

no século XIV. Geary nos explica que: 

Estabelecidas as línguas nacionais – se não no falar da 

população, pelo menos em teoria -, as regras da filologia indo-

europeia permitiam que os linguistas atribuíssem textos de 

vernáculos antigos, alguns com mais de mil anos, a essas 

línguas. As regras linguísticas permitiam que os acadêmicos 

alegassem que as línguas nacionais descendiam desses textos 

antigos. Assim os linguistas podiam tomá-los como antigos 

monumentos de sua respectiva nação. (GEARY, 2005, p. 44). 

 

 Foi o que ocorreu com Dante. Sua recuperação, no século XIX, por parte dos 

intelectuais italianos, transforma-o no “pai do italiano”, e em um dos principais 

símbolos desta nova nação. Este Dante, recuperado de acordo com os interesses de 

intelectuais nacionalistas oitocentistas, muito se distancia do Dante que viveu na 

Baixa Idade Média, que se autodescrevia apenas como “florentino”, e que, nos 

últimos anos de sua vida, vagou por diversas cidades dessa “Itália” como um 

exilado, ao passo que não podia mais retornar a sua cidade natal. Esta noção de um 

Dante italiano, que perdura até os dias atuais, camuflou seu passado em detrimento 

dos interesses daqueles intelectuais que o resgataram no século XIX. 

De um modo similar, Jacques Le Goff nos faz refletir sobre as diversas 

construções da Idade Média que o historiador Jules Michelet (1798-1874) fizera ao 

longo de sua vida, de acordo com suas experiências e relações com o momento 

presente8. As Idades Médias de Michelet variaram de acordo com as oscilações 

políticas e pessoais que ele enfrentara em seu momento presente. Este é apenas 

um exemplo que podemos dar para afirmar que toda História é do presente, na 

medida em que busca responder as demandas deste tempo presente. O sujeito 

sempre se encontra inserido em seu próprio tempo histórico. Assim, Dante, também, 

                                                           
8
 De acordo com Le Goff, pode-se observar, nas obras de Jules Michelet, que sua visão e 

interpretação da Idade Média variaram de acordo com os momentos alternantes de guerra e calmaria, 
opulência e miséria, que o historiador presenciara nos conturbados eventos políticos da França do 
século XIX. Desta maneira, Le Goff distingue ao menos quatro idades médias de Michelet: a) a boa 
Idade Média; b) a Idade Média sombria; c) a Idade Média da feiticeira luciferiana; d) a Idade Média do 
retorno à infância. Ver: LE GOFF, Jacques. “As idades médias de Michelet” In: Para uma outra Idade 
Média: tempo, trabalho e cultura no Ocidente. Petrópolis: Vozes, 2013, pp.25-57. 
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foi reinterpretado, ao longo dos séculos, da maneira que melhor correspondesse às 

questões de cada época. 

No âmbito das letras, Jacqueline Risset, a responsável pela tradução da obra 

de Dante para a língua francesa, escreve que Dante foi o “emblema da Idade Média, 

ou a Idade Média em pessoa”9. No âmbito da história, o medievalista Jacques Le 

Goff em sua obra “A civilização do Ocidente Medieval”, alega que Dante Alighieri 

fora o último pensador preocupado com as questões do que ele chamou de 

“sociedade bicéfala”10, morrendo em 1321 com o olhar voltado para o passado. 

Enquanto o medievalista brasileiro, Hilário Franco Jr, em sua pequena biografia do 

poeta florentino, já citada acima, afirma, logo na introdução, que Dante “sintetizou o 

espírito de um século e antecipou o de outro.” (FRANCO JR, 2000, p. 12). No âmbito 

do direito, na Itália, por ocasião do VII centenário do nascimento de Dante em 1965, 

buscou-se ver, em Dante, um profeta que anteviu a recém-criada União Europeia11. 

Enquanto no âmbito do direito brasileiro, na mesma ocasião, o professor e jurista 

Miguel Reale afirma que Dante estava imerso no mundo medieval, mas continha em 

si o germe da superação desta cultura rumo à Modernidade12.  

 

Portanto, os “Dantes Alighieris” que podemos encontrar nos mais diversos 

campos de pesquisa resultam, como Aubert sugere, dessa multiplicação de 

intérpretes de Dante: 

 

Assim, se, por um lado as biografias de Dante podem ser 

entendidas como ‘tradição inventada’, produção de um 

passado para fins presentes, por outro, essas biografias 

também são ‘tradição carregada’, peso concreto que constitui 

uma das muitas marcas de um passado que continua a agir no 

presente e que impõe sua própria reprodução ao longo do 

tempo. (AUBERT, 2011, p.96) 

                                                           
9
 Ver: RISSET, Jacqueline. “Dante Alighieri” In: LE GOFF, Jacques (org.). Homens e mulheres da 

Idade Média. São Paulo: Estação Liberdade, 2013, pp. 283-287. 
10 Refere-se aos dois guias da Cristandade, o imperador e o papa, os dois poderes que se pretendiam 

universalistas durante os séculos que decorreram no que se convencionou chamar de Idade Média. 
11

 Trataremos um pouco mais deste assunto nos parágrafos a seguir. 
12

 “Diria que Dante está todo imerso no mundo medieval, mas como uma crisálida em seu casulo, 
intuindo na potencialidade das asas o frémito iminente do vôo, o próximo arremesso lírico, em suma, 
do homem moderno na conquista de novos horizontes.” (REALE, 1965, pp. 301-302). Ver: REALE, 
Miguel. “O meu Dante” In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
1965, vol. 60, pp.293-311. 



16 
 

 Quando falamos que Dante pode ser encontrado nos mais diversos campos 

de pesquisa, estes giram em torno, sobretudo, de: letras, crítica literária, poética, 

linguística, filologia, artes, filosofia, sociologia, história, direito, dentre outras. Na 

presente dissertação, como o título desta já anuncia, restringimo-nos a utilizar, como 

fonte e objeto de nossa pesquisa, apenas uma das obras de Dante: o De 

Monarchia13, ou simplesmente “Monarquia” como foi traduzido para a língua 

portuguesa. Pelo fato de esta obra se apresentar como um tratado político 

medieval14, os campos de pesquisa que se dedicam ao seu estudo são a história e o 

direito. 

 Chamou-me a atenção, logo no início dos meus percursos de pesquisa, a 

respeito do De Monarchia, o baixo número de trabalhos acadêmicos que se 

dedicaram a tal obra de Dante.  

 Em se tratando de trabalhos acadêmicos em língua italiana, o mais antigo 

remonta ao ano de 1865: La "Monarchia" di Dante Alighieri, considerazioni di 

Giovanni Carmignani. O texto foi publicado após a morte de seu autor, que morrera 

em 1847. Carmignani era jurista, especialista em direito criminal e filosofia do direito, 

e professor da Universidade de Pisa. O texto contém 50 páginas e conta com 

comentários sobre o tratado de Dante à luz da filosofia do direito. As primeiras 

décadas do século XX, também, contaram com alguns comentários a respeito do De 

Monarchia de Dante, entre eles: “Il pensiero politico di Dante” de 1927, escrito por 

Francesco Ercole15; e “Il pensiero politico di Dante: studi storici” de 1921, escrito por 

Arrigo Solmi16. Ambos eram acadêmicos e se tornaram membros do governo de 

Mussolini na Itália. O que chama a atenção é a abordagem de ambos num viés 

nacionalista. Resgatar o pensamento político de um símbolo da Itália, como Dante, 

era resgatar a grandeza italiana, utilizando-o e o moldando de acordo com os ideais 

do governo de Mussolini. 

                                                           
13

 Optamos por utilizar sempre o título da obra em latim ao longo da dissertação, De Monarchia, para 
melhor compreensão do texto, e para evitar dúvidas em relação a estarmos nos referindo à obra de 
Dante ou ao sistema de governo monárquico. 
14

 Veremos detalhadamente, no primeiro capítulo desta dissertação, o que se entende por tratados 
políticos no período em que o De Monarchia foi escrito. 
15

 Francesco Ercole (1884-1945) foi um historiador, reitor da Universidade de Palermo, e ministro da 
educação nacional durante o governo Mussolini. 
16

 Arrigo Solmi (1873-1944) foi historiador, jurista e cientista político. Lecionou em diversas 
universidades, dentre as quais: Siena, Parma e Pávia. Passou a lecionar ciências políticas na 
Universidade de Milão, e direito na Universidade Roma. Posteriormente, ocupou o cargo de ministro 
da justiça (grazia e giustizia) no governo Mussolini. 
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 Um procurador do governo fascista italiano, Domenico Venturini, chegou a 

redigir um livro, em 1927, intitulado: “Dante Alighieri e Benito Mussolini”17. Nesta 

obra, podemos encontrar, dentre o seu conteúdo, capítulos exaltando a figura de 

Dante como o primeiro pensador de uma Itália forte e unificada18, e, em seguida, um 

capítulo dedicado a Mussolini19, no qual se desenha sua figura como o grande 

“Duce” e chefe do povo italiano. Nesta passagem, o autor identifica Mussolini com a 

alegoria do “veltro” presente na Commedia de Dante. No primeiro Canto do Inferno, 

os versos 100 a 11120 fazem referência a este “veltro”, uma palavra que se utilizava 

nas línguas vulgares da Itália do Medievo para denominar os cães de caça ferozes. 

Havia, também, uma fábula em que o veltro representaria não somente um cão 

dotado de grande força, mas, também, um homem de grande virtude que chegaria à 

Itália, de cidade em cidade, para destruir a loba da ganância. Esta seria identificada 

para com os poderosos locais que dilaceravam a península com sua sede de poder 

e riquezas. Na edição brasileira que tomamos como referência da Commedia de 

Dante21, o tradutor e comentador Cristiano Martins, diz-nos o seguinte sobre o veltro: 

A nosso ver, o poeta, ao configurar o mito do Veltro, não tinha 

em vista qualquer personalidade real que, a seu juízo, pudesse 

cumprir tal missão. Os primeiros Cantos do Inferno foram 

escritos em 1306, senão antes. Três nomes reúnem a 

preferência dos dantólogos como possíveis encarnações do 

Veltro: Henrique de Luxemburgo, Cangrande della Scala e 

Uguiccione della Faggiola. Mas, em nenhum deles poderia o 

poeta pensar, em 1306. Henrique não fora ainda sagrado 

                                                           
17

 Ver: VENTURINI, Domenico. Dante Alighieri e Benito Mussolini – Publicazioni d’opere per 
l’incremento della letteratura fascista. Roma: Casa Editrice Nuova Italia, 1927. 
18

 Capítulo da obra supracitada, intitulado: “Dante Alighieri antesignano dell’unità d’Italia”. Em 
português: “Dante Alighieri, precursor da unidade da Itália”. 
19

 Capítulo da obra supracitada, intitulado: “Veltro esattissima figura allegorica del Duce”. Em 
português: “Veltro, exatíssima figura alegórica do Duce.”. Interessante percebermos a relação com a 
obra de Dante. O autor retoma o conceito do veltro, que é um vocábulo que só se utilizava na época 
medieval, para se referir a cães ferozes de caça, que, posteriormente, caiu em desuso. 
20

 “Com bestas numerosas se acasala / e mais serão, até que por final / o Veltro surja para aniquilá-la 
/ por terra não movido, nem metal / mas só por bem, amor, sabedoria: / tendo entre feltro e feltro o 
chão natal / virá por redimir a Itália, um dia, / pela qual Turno, Euríalo e Camila / e Niso se irmanaram 
na agonia. / Ele a perseguirá de vila em vila / até que ao orco a tenha conduzido / onde a inveja 
primeira inda se asila”. Inferno, I, 100-111. In: ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Tradução: 
Cristiano Martins. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1976, p.89. O veltro surge como um 
homem de imensa virtude, o qual não se corromperá pelas riquezas materiais, e seguirá por todas as 
localidades da Itália, caçando e matando os vícios da inveja e da ganância. 
21

 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Tradução: Cristiano Martins. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São 
Paulo: Edusp, 1976. 
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Imperador dos Romanos, Cangrande era ainda um menino de 

15 anos, e Uguiccione um nome completamente obscuro. É 

admissível supor que Dante, levado pela esperança que mais 

tarde veio a depositar nos três, se tenha sentido inclinado a 

imaginá-los capazes – sucessivamente, e cada um por seu 

turno – de virem a exercer a missão por ele atribuída ao Veltro. 

Se assim foi, o poeta (que viveu até 1321) pôde conhecer sua 

própria ilusão: Henrique morreu em 1313, com o malogro de 

sua expedição à Itália; Uguiccione foi expulso da Toscana em 

1316; e Cangrande se exauriu em improfícuas guerras contra 

os Paduanos, até ser batido, definitivamente, em 1320, pelo 

conde de Gorízia.22 

 Destarte qual figura Dante, possivelmente, possa ter imaginado que 

encarnaria o Veltro salvador da Itália, o autor Domenico Venturini o atribuiu a Benito 

Mussolini. Não é à toa que o título do capítulo, no qual se configura tal alegoria, é 

“Veltro, a exatíssima figura alegórica do Duce”. Esta espécie de “profecia” de Dante, 

no qual surgiria um grande homem virtuoso para salvar a unidade e a paz italianas,  

encaixa-se na figura de Mussolini. Os versos de Dante, já um consagrado símbolo 

nacional, acabam por se tornar um mito fundador que corrobora e legitima as 

pretensões nacionalistas de poder de Mussolini. 

Os demais trabalhos que encontrei em língua italiana já eram posteriores, da 

segunda metade do século XX e início do XXI. Dentre estes, apenas dois livros, 

enquanto os demais são artigos de revistas acadêmicas. Os livros são: “Stato di 

diritto: studio su "Monarchia" ed "Epistole" politiche di Dante”  de Vittorio Russo23, 

editado em 1987; e “Dante Politico: la felicità terrena secondo il pontefice, il filosofo, 

l’imperatore” de Gabriele Carletti24, editado em 2006. No primeiro, ressaltamos o fato 

de o professor Russo ter elaborado uma ligação entre o De Monarchia de Dante e as 

suas epístolas, cartas do poeta que sobreviveram até os nossos dias e nos permitem 

ter uma compreensão maior dos atos políticos que Dante teve em vida. No segundo, 
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 Ver nota de rodapé número 102 de: ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Tradução: Cristiano 
Martins. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1976, p. 89. 
23

 Vittorio Russo (1934-1997) foi um filólogo especialista em línguas românicas medievais, sobretudo 
as franco-provençais, e especialista em literatura italiana onde se dedicou aos estudos de Dante 
Alighieri. Lecionou nas Universidades de Salerno e de Nápoles. 
24

 Professor de história das doutrinas política na faculdade de Ciências políticas da Universidade dos 
Estudos de Teramo. Além de Dante, também dedicou estudos à Gramsci, Maquiavel e Rousseau. 
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o professor Carletti trabalha com os conceitos filosóficos que se encontram no 

próprio texto do De Monarchia. Os demais artigos25 tratam de estabelecer a ligação 

do De Monarchia com outras obras de Dante como a Comédia, ou trabalhar, 

novamente numa abordagem mais filosófica, buscando conceitos de ética e de 

direito. 

 Em língua inglesa, encontramos pequenos trabalhos pontuais de acadêmicos 

medievalistas que se dedicaram ao estudo de questões do poder e de política da 

Idade Média. Entre eles, está o trabalho do professor Joseph Canning da 

Universidade de Cambridge, “Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296-1417”, 

cuja leitura muito auxiliou o desenvolvimento desta dissertação. Entretanto, os 

escritos de Dante no De Monarchia figuram apenas como um dos capítulos da obra, 

junto aos dedicados a Marsílio de Pádua, Guilherme de Ockham, entre outros. 

 No Brasil, encontramos, também, um número limitado de artigos acadêmicos 

relacionados ao De Monarchia, tanto no âmbito do direito quanto no da história. As 

dissertações e teses de pós-graduação dedicadas ao tema constam, quase 

exclusivamente, entre os historiadores. O professor Moisés Romanazzi Tôrres, 

dedicou sua dissertação de mestrado em 199926 ao pensamento político de Dante 

Alighieri no tratado De Monarchia. Além de alguns artigos publicados em revistas 

especializadas27, que refletem, sobretudo, sobre os conceitos que Dante aborda na 

terceira parte de seu tratado. Também foi o caso da historiadora e professora Maria 

Eugênia Bertarelli que dedicou suas pesquisas de mestrado28 e de doutorado29 na 

análise deste tratado político de Dante. Sua abordagem também gira em torno dos 

conceitos que Dante apresenta na terceira parte do tratado, quando ele defende o 
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 “La Monarchia di Dante ala luce della Commedia” de Anna Maria Chiavacci Leonardi, publicado em 
1977 na revista Studi Medievali; “Dante tra diritto, letteratura e politica” de Claudia di Fonzo de 2007; 
e “Etica e politica nel pensiero di Dante” de Italo Sciuto, publicado na revista da Universidade de 
Trieste em 2002. As informações detalhadas destas publicações podem ser encontradas nas 
referências bibliográficas ao final desta dissertação. 
26

 ROMANAZZI TÔRRES, Moisés. O Pensamento Político de Dante Alighieri. (História, Dissertação 
de Mestrado). Universidade Federal Fluminense, 1999. 
27

 Idem. “A Contra-argumentação dos Fundamentos Hierocráticos no Terceiro Livro da De Monarchia 
de Dante Alighieri.”, publicado nos Anais da ANPUH de 2011; e “Aristocracia e nobreza em Dante 
Alighieri”, publicado na revista Mirabilia em 2009. As informações detalhadas destas publicações 
podem ser encontradas nas referências bibliográficas ao final desta dissertação. 
28

 BERTARELLI, Maria Eugenia. A estrada da terra e a estrada da salvação: um estudo sobre o 
tratado da monarquia de Dante Alighieri. (História, Dissertação de Mestrado). Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, 2004. 
29

 Idem. O paraíso terrestre: a obra de Dante Alighieri e a construção de um espaço de felicidade no 
mundo. (História, Tese de Doutorado). Universidade Federal Fluminense, 2009. 
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equilíbrio entre os dois poderes universalistas da época, o papado e o império, para 

o bem-estar e a felicidade dos homens. Outro historiador que se dedica aos estudos 

de Dante é o professor Gabriel Ferreira de Almeida Paizani. Sobre o De Monarchia, 

ele nos apresenta diversas reflexões em pequenos artigos publicados em revistas 

acadêmicas30. Enquanto sua dissertação de mestrado gira em torno da análise da 

obra Convivio de Dante31, na qual o autor analisa as concepções do poeta a respeito 

de não serem as linhagens nobiliárquicas que confeririam nobreza às pessoas, mas 

sim, as pessoas que conferiam sua própria nobreza, por esta ser de caráter 

particular. Ainda encontramos, recentemente, uma análise do De Monarchia num 

artigo de 2016 da revista “História e Cultura” da pós-graduação em História da 

UNESP. Neste artigo32, o autor enfoca sua análise nos argumentos que Dante utiliza 

para negar que o papa tivesse autoridade sobre os poderes temporais.  

O único trabalho acadêmico voltado ao De Monarchia que não se deu no 

campo da história, mas no da filosofia, é o de Gustavo Arossi em sua dissertação de 

mestrado: “O Conceito de Optimus Homo no Monarchia de Dante Alighieri”. Aqui, o 

autor nos traz um pequeno cenário do contexto político da época e passa pelo 

Convívio para chegar ao De Monarchia, e, posteriormente, centra-se nos conceitos 

políticos e filosóficos que Dante apresenta ao longo do tratado. 

 No que concerne ao campo do direito, não se encontram trabalhos de pós-

graduação de mestrado ou doutorado que se dediquem ao De Monarchia. Apenas 

alguns artigos pontuais. Dentre eles, destaco o artigo de Thiago Feital e Karine 

Salgado33, no qual eles buscam nos escritos do De Monarchia um arcabouço de 
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 Entre os diversos artigos publicados do autor, podemos encontrar: “A autonomia da vida terrena em 
Dante Alighieri e Marsílio de Pádua” publicado na Revista Vernáculo em 2007; “O pensamento 
político de Dante Alighieri no Tratado De Monarchia” novamente na Revista Vernáculo em 2009; 
“Dante Alighieri e a nobreza intelectual: a defesa da vida contemplativa como virtude suprema do 
homem.” publicado na Revista História e-História em 2009; “A salvação da verdade: uma análise do 
tratado Monarchia de Dante Alighieri” publicado na Revista de História de Salvador em 2010; e “Dante 
Alighieri: a Monarquia Universal e a ‘felicità mentale’” publicado nos Cadernos de Clio também em 
2010. As informações detalhadas destas publicações podem ser encontradas nas referências 
bibliográficas ao final desta dissertação. 
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 PAIZANI, Gabriel Ferreira de Almeida. “La stirpe no fa le singulari persone nobili, ma le singulari 
persone che fanno nobile la stirpre”: A questão da nobreza no Convívio de Dante Alighieri. (História, 
Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Paraná, 2012. 
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 VIANNA, Jorge Vinícius Monteiro. “Em defesa da Monarquia Imperial: Dante Alighieri e sua 
linguagem política contra o poder do papado medieval” In: História e Cultura. Franca, 2016, v. 5, n. 1, 
pp.56-72. 
33

 FEITAL, Thiago Álvares; SALGADO, Karine. “Entre a cruz e a espada: as contribuições de Dante 
Alighieri para a ideia de uma monarquia universal” In: Meritum. Belo Horizonte, 2011, vol. 7, n. 1, pp. 
55-79. 



21 
 

conceitos que seriam, futuramente, a base para a constituição das noções do Estado 

de Direito. Contudo, chamou-me a atenção uma interpretação posta em pauta por 

Luigi Castagnola em seu artigo “Dante Alighieri, profeta da ONU?”34. O professor 

Castagnola publicara este artigo numa revista especializada do campo das letras, 

mas, logo no início dos seus escritos, ele evoca a interpretação de juristas italianos 

que, como já mencionado acima, por ocasião do VII centenário do nascimento de 

Dante em 1965, publicaram um artigo, em janeiro de 1966, na revista "Vita Italiana 

— Documenti e Informazioni", sob o título de “Dante e l’ONU”35. Nele, se pretende 

buscar correlações entre os conceitos de justiça, de paz, de unidade e de liberdade 

que Dante apresenta em seu tratado, e as diretrizes que norteiam os ideais da 

Organização das Nações Unidas. De modo que esta seria a materialização do 

governo “universal” que Dante buscara em seu De Monarchia. Os autores, tanto do 

artigo italiano, quanto o brasileiro que o cita, ignoram que a Monarquia à qual Dante 

se referia ao antigo Sacro Império medieval. Para eles, a teoria política dantesca é 

uma abstração do poeta a frente de seu tempo, que só pôde se tornar concreta a 

partir da ONU no século XX. 

 Nosso objetivo, nesta dissertação, é compreender o De Monarchia no 

momento histórico de sua escrita e publicação. Para além de refletirmos sobre os 

conceitos filosóficos que Dante apresenta, buscamos, no texto deste tratado, o 

diálogo que ele estabelece, direta ou indiretamente, com os demais pensadores das 

questões de poder da época. Buscamos as fontes de Dante, tanto as que ele 

mesmo cita nominalmente, quanto as que, por critérios da época, ele não cita, 

porém, comunga com suas digressões. Os critérios da época que se costumavam 

ter como base para determinar quais textos seriam fontes de autoridade e de 

verdade giravam em torno da antiguidade dos mesmos. Textos com mais de dois 

séculos de existência possuíam o peso de autoridade. Assim, Dante cita, 

diretamente, textos da Bíblia e dos filósofos da Antiguidade clássica, bem como os 

Pais da Igreja. Dentre as inúmeras passagens da Bíblia, apesar de fazer uso de 

algumas passagens do Antigo Testamento, é nos Evangelhos de Mateus, Lucas e 
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 Ver: CASTAGNOLA, Luigi. “Dante Alighieri Profeta da ONU?” In: Revista Letras. Curitiba, 1966, vol. 
15, pp. 61-70. 
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 O professor Castagnola cita em suas referências sobre o artigo italiano a edição e o número de 
páginas, mas não nos dá informações sobre o autor. Por se tratar de uma obra de já algumas 
décadas, também não se encontrou na internet a referência do autor. Vita Italiana — Documenti e 
Informazioni, Roma, 1966, fesc. 1, pp. 65-72. 
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João, e nas Epístolas de Paulo que Dante procura embasar grande parte de seus 

argumentos no De Monarchia. No tocante aos filósofos da Antiguidade, é nas obras 

de Aristóteles que Dante se debruça: na Política, na Metafísica e na Ética a 

Nicômaco. Passagens da Odisseia de Homero e da Eneida de Virgílio também são 

citadas por Dante, sobretudo na argumentação de Dante sobre a legitimidade do 

império romano, como veremos adiante. Quanto aos Pais da Igreja, podemos 

observar que Dante também leu Santo Agostinho. Indiretamente, Dante, como 

homem de seu tempo, não deve ter deixado de ler seus contemporâneos. Apesar de 

não se usar, naquela época, citar textos recentes, os quais não carregavam o peso 

de autoridade ou fonte de verdade, perceberemos, ao longo desta dissertação, de 

que maneira Dante dialoga com outros tratadistas políticos, sobretudo teólogos e 

especialistas em direito canônico que atuavam nas nascentes universidades dos 

grandes centros urbanos europeus de então. Dentre eles, observaremos diálogos de 

Dante com John de Salisbury, Tiago de Viterbo, Egídio Romano, João Quidort, entre 

outros.  

Buscamos, para além do Dante que os pesquisadores recuperaram, ora como 

homem de olhar voltado ao passado como aponta Le Goff, ora como homem cujo 

pensamento está a frente de seu tempo. Buscamos o Dante ator político do seu 

momento presente, que enxerga as disputas políticas e, interpreta as concepções de 

poder da época tal qual seus contemporâneos. Um Dante que, para além de 

formular teses abstratas acerca do funcionamento do poder, vivenciou a política de 

seu tempo e as disputas partidárias, tanto as locais de sua cidade natal, como as 

mais amplas que englobavam a Cristandade ocidental e os seus governantes 

máximos, o papa e o imperador. Buscamos este Dante que, ao escrever o tratado 

De Monarchia, fez uso do conhecimento que ele adquirira, tanto em sua formação 

intelectual, quanto em sua própria experiência na vida política de então. Um Dante 

que não esteve atado ao passado, nem deslocado no futuro, mas sim, apenas o 

Dante que seu próprio presente tornara possível. 

Tomamos, para isso, os estudos de Reinhart Koselleck sobre as 

temporalidades como base teórica de nossa reflexão. Para ele, grosso modo, 

poderíamos tomar o presente como aquele momento no qual a ação do sujeito está 

imbuída das experiências do passado e das expectativas do futuro simultaneamente. 

Vale lembrar que, como Koselleck aponta, a sociedade europeia ocidental, na qual 
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Dante viveu, até meados do século XVIII, enxergava no passado uma bússola para 

o presente e o futuro. Ele retoma uma expressão utilizada por Cícero, na Roma 

antiga, de Historia Magistra Vitae36 (História Mestra da Vida). O passado era o 

grande exemplo a ser seguido no presente. O futuro nada mais seria do que as 

consequências deste presente que se espelha no passado.  

 

O historiador José d’Assunção Barros, em artigo referente especificamente 

aos estudos de Koselleck37, sintetiza bem as relações entre as três temporalidades 

segundo o pensamento deste historiador alemão: 

 

Koselleck desenvolveu uma singular perspectiva de que cada 

Presente não apenas reconstrói o Passado a partir de 

problematizações geradas na sua atualidade – tal como 

propunham os Annales e outras correntes do século XX -, mas 

também de que cada Presente ressignifica tanto o Passado 

(referido na conceituação de Koselleck como ‘campo de 

experiência’) como o Futuro (referido conceitualmente como 

‘horizonte de expectativas’). Mais ainda, cada Presente 

concebe também de uma nova maneira a relação entre Futuro 

e Passado, ou seja, a assimetria entre essas duas instâncias 

da temporalidade (BARROS, 2011, p. 270). 

 

 Tomando o De Monarchia como nossa fonte e objeto de estudo, buscamos 

entender ao longo desta dissertação a construção do pensamento de Dante neste 

tratado com o auxílio destas noções de inter-relação das temporalidades de 

Koselleck. O Dante que escreve em seu presente não tem como abandonar o campo 

de experiências dos grandes escritos do passado que construíram a sua maneira de 
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 Trata-se de um topos retórico da Antiguidade. Os oradores, tais como Cícero, utilizavam-na em 
suas digressões, apresentando-se como uma diferença das narrativas das epopeias. Koselleck afirma 
que: “Cícero, referindo-se a modelos helenísticos, cunhou o emprego da expressão historia magistra 
vitae. A expressão pertence ao contexto da oratória; a diferença é que, nesse caso, o orador é capaz 
de emprestar um sentido de imortalidade à história como instrução para a vida, de modo a tornar 
perene o seu valioso conteúdo de experiência. Além disso, o uso da expressão está associado a 
outras metáforas, que reescrevem as tarefas da história.” Ver: KOSELLECK, Reinhart. “Historia 
Magistra Vitae” In: Futuro passado – Contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. Wilma 
Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira; revisão César Benjamin. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006, pp. 41-61. 
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 BARROS, José D’Assunção. “Koselleck: Historicismo e o enigma da temporalidade”, In: Teoria da 
História, vol. VI. Petrópolis: Vozes, 2011, pp.265-302. 
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pensar naquele determinado momento histórico. Mas ele ressignifica tal base de 

conhecimentos a fim de encontrar soluções para as disputas de poder que ele 

vivenciava, e abrir a possibilidade para a construção de um futuro que ele considera 

como “melhor”. Nesse aspecto, quem nos auxilia é Mikhail Bakhtin em sua análise 

do discurso. Segundo ele, não há um sujeito adâmico, ou seja, alguém que esteja 

apartado de todo e qualquer contexto. O discurso está disseminado pela sociedade, 

e todo dito é uma resposta a outro dito já enunciado anteriormente: 

[...] todo o discurso concreto (enunciação) encontra aquele 

objeto para o qual está voltado sempre, por assim dizer, já 

desacreditado, contestado, avaliado, envolvido pela névoa 

escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem 

que já falaram sobre ele. [...] todo discurso é orientado para a 

resposta e ele não pode esquivar-se à influência profunda do 

discurso da resposta antecipada. (BAKHTIN, 1998, pp.86-89)38 

 

Desta forma, o trabalho de Dante não se trata de alterar o que os escritos dos 

grandes pensadores da Antiguidade clássica ou da Bíblia afirmavam, mas de 

retomá-los e (re)interpretá-los de uma forma em que se vislumbrasse a verdade 

contida em tais obras, e se descartasse o que outros autores da época, sobretudo 

os mestres escolásticos das universidades nascentes, possam ter confundido ou 

distorcido em seus comentários39. O discurso de Dante é parte integrante do 

discurso dos demais tratadistas, sendo uma resposta a estes. Para tal, o conceito de 

Historia Magistra Vitae de Koselleck também é fundamental para os nossos estudos 

nesta dissertação. E tal pensamento vai ao encontro do que o medievalista Jacques 

Le Goff chamou de “peso das autoridades”40 que os textos da Bíblia e de filósofos 

clássicos carregavam nos séculos tardo-medievais como fontes da verdade. 

 Assim, a partir do momento em que Dante dialoga em seu tratado com as 

grandes autoridades do passado no tocante às questões do poder, ele precisa 

utilizar da mesma linguagem específica que os detentores do poder de então faziam 
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 BAKHTIN, Mikhail. Questões de Literatura e Estética: A teoria do romance. 4. ed. São Paulo, 
Hucitec, 1998. 
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 Veremos, no capítulo 1, sobre a escola dos comentadores do século XIII. 
40

 Ver: LE GOFF, Jacques. “O recurso à Antiguidade: as autoridades” IN: A Civilização do Ocidente 
Medieval. Bauru: Edusc, 2005, pp. 325-329. 
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uso para se legitimarem. Ou seja, Dante faz uso de elementos pertinentes a uma 

determinada escrita do período, no caso, de tratados políticos, partindo de uma 

matriz cultural partilhada no campo de debates acerca da natureza do poder do 

baixo Medievo. Neste caso, a linguagem que tratava do poder era sempre carregada 

de metáforas, símbolos e analogias próprias do mundo cristão medieval ocidental, 

tais como a espada, a cruz, a salvação das almas, a vida eterna, entre outras. Esta 

linguagem metafórica, predominante a partir do século XII, dava-se por meio de 

imagens, de uma exegese alegórica. Prevalecia, entre os teóricos de então, uma 

Enciclopédia de imagens da Igreja, que englobava imagens do Antigo e do Novo 

Testamento. Portanto, para conseguirmos compreender o tratado político de Dante, 

precisamos, num primeiro momento, estudar de que maneira se entendia o poder 

nos séculos XIII e XIV, quem o detinha, quem se submetia, como o interpretavam, 

que tipos de grupos de interesses se digladiavam em lutas políticas para obtê-lo, o 

que significava exercer o poder, com que finalidade, e sobre quem. 

 Baseando-nos nestes questionamentos norteadores é que se pretende 

chegar, como anuncia o título desta dissertação, ao que chamamos de “culturas do 

poder”. O historiador Thomas Bisson41 nos ajuda a definir: 

 

“Poder” parece tão conceitualmente vasto, tão incrustavelmente 

inflado, que se procura instintivamente pluralizar a palavra, [...] Mas 

nós não pretendemos nada vago ao falar das “culturas do poder”, 

pois que tanto nos sentidos antropológico ou biológico, nós podemos 

utilmente caracterizar as interações de reis [...] ou críticas clericais 

em cortes reais como fenômenos culturais. Eles projetam 

significados associativos, realidades sociais simbolizadas, 

distintamente..42 (BISSON, 1995, p. 6-7). 
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 Thomas N. Bisson é professor emérito de História na Universidade de Harvard. Pensador das 
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 Tradução nossa. No original: “’Power’ seems so conceptually vast, so inscrutably inflated, that one 
instinctively seeks to pluralize the word, […] But we intend nothing vague in speaking of ‘cultures of 
power’, for in either an anthropological or a biological sense we may usefully characterize the 
interactions of kings […] or clerical cristicism in royal courts as cultural phenomena. They projected 
associative meanings, symbolized social realities, distinctly” (BISSON, Thomas. Cultures of Power: 
Lordship, Status, and Process in Twelfth-Century Europe”, 1995, p. 6-7). 
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 Temos assim, o De Monarchia como uma fonte a partir da qual podemos 

estudar as concepções de poder de Dante não apenas como reflexão intelectual e 

individual deste poeta, mas como produto de um universo cultural que vive e 

compreende o poder de uma maneira que somente aquela sociedade, na qual ele 

está inserido, naquele determinado período, poderia conceber. Trata-se de noções 

de poder construídas culturalmente, no interior do mundo cristão ocidental medieval. 

Dante se insere nesse mundo, não só como um intelectual que enxergava as 

disputas de poder debruçado sobre uma escrivaninha, mas como ator desses 

conflitos. Tendo nascido numa família abastada em Florença, como homem da 

época, Dante teve o dever civil de pegar em armas em favor de sua cidade, e, 

posteriormente, de se tornar membro do governo florentino. Assim, ele, também, 

participou das lutas políticas da época, da elite que detinha o poder. Sobre isto, 

Bisson nos indica:  

 

O exercício do poder – de comando ou de força – era mais fácil 

e frequentemente justificado socialmente, mas foi geralmente, e 

na sociedade laica quase universalmente, um modo de 

realização pessoal ou familiar. Por isso nós começamos com o 

problema das elites. Quem foram estes homens e mulheres 

nascidos para governar [...]?43  (BISSON, 1995, p. 2). 

 

Numa pesquisa como esta, aqui proposta, é significativo definirmos quais 

eram os pequenos poderes que atuavam em Florença, e por quais intenções 

governavam. Também, precisamos entendê-los como produtos da lógica de um jogo 

de poder mais amplo, a secular disputa entre Império e Papado, sobre a qual Dante 

refletirá em seu tratado, justificando a legitimidade e a necessidade de cada um para 

o bem-estar do mundo. Ao fazer isto, ele usa de sua erudição baseada no amplo 

                                                           
43

 Tradução nossa. No original: “The exercise of power – of command or force – was easily and often 
justified socially, but was commonly, and in lay society almost universally, a mode of self- or familial 
fulfillment. That is why we begin with the problem of elites. Who were these men and women born to 
rule […]?” (BISSON, Thomas. Cultures of Power: Lordship, Status, and Process in Twelfth-Century 
Europe”, 1995, p. 2). 
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conhecimento que possuía de autores da Antiguidade Clássica e dos pais da Igreja 

do Medievo, bem como de contemporâneos seus, para analisar e criticar sua época, 

além de propor meios de superação desta ordem. Dante, então, sintetiza os 

pensamentos políticos clássico e cristão medieval vigentes, a partir da perspectiva 

da elite cultural à qual pertencia, e prefigura um futuro político que julga ideal. Desta 

maneira, ele expressa toda essa carga da cultura e do imaginário relativa ao homem, 

à cidade, e às relações de poder de seu tempo. Pensamos, assim, o poder, como 

Bisson nos orienta: 

 

O que realmente nos interessa é pensar o poder como 

situacionalmente distinto, como sujeito próprio de descrição 

qualitativa. Pensar o poder como experiência instantânea, 

como convencional, tradicional, bom e mau; perguntar como o 

poder era sentido, imaginado, concebido, sofrido, assim como 

institucionalizado.44  (BISSON, 1995, p. 7). 

 

 Partimos, então, da perspectiva de estudos que leva em consideração o 

estudo do poder, de suas relações, estruturas e dinâmicas, e, também, de seus 

simbolismos e representações. Jacques Le Goff demonstra em seu ensaio “A 

Política será ainda a Ossatura da História?” que, adotando métodos da antropologia 

e da sociologia, os estudos medievais, sobretudo, deram uma nova guinada e um 

novo horizonte de pesquisa se abriu a partir da noção de poder e do estudo de seus 

símbolos representativos: 

Finalmente, ao passo que o termo ‘política’ sugeria a ideia de 

coisa superficial, o termo ‘poder’ evoca centro e profundidade. 

Perdido o seu fascínio de história de superfície, a história 

política, transformando-se na história do poder, torna-se 

história de profundidade. [...] A história das profundidades 

                                                           
44

 Tradução nossa. No original: “What did concern us was to think of power as situationally distinct, as 
proper subject of qualitative description. To think of it as immediate experience, as conventional, 
traditional, good and bad; to ask how power was felt, imagined, conceived, suffered, as well as 
institutionalized” (BISSON, Thomas. Cultures of Power: Lordship, Status, and Process in Twelfth-
Century Europe”, 1995, p. 7; tradução nossa). 
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políticas partiu, contudo, do exterior, com aqueles que são os 

sinais e os símbolos do poder. (LE GOFF, 2010, p.201)45. 

 Desta maneira, pensamos esta pesquisa com a seguinte estrutura: 

 No primeiro capítulo, precisamos descobrir qual é o cenário político no qual 

Dante escreve. Para isto, buscamos compreender os mecanismos de funcionamento 

de três esferas fundamentais, produtoras da realidade do poder vivenciado por 

Dante. Na primeira, o contexto do poder no Baixo Medievo, incluindo a disputa 

secular entre papado e império que será analisada por Dante. E os quadros de 

conflitos que se intensificam à época, sobretudo entre o rei francês e o papa, que 

desencadeia a produção intelectual que se debruça sobre as questões da natureza 

do poder. Na segunda, o que é o mundo dos tratadistas políticos e das 

universidades de Teologia e de Direito. Também, o mundo dos mestres e 

comentadores escolásticos, que trazem novos panoramas de interpretação do 

poder, mesclando as antigas concepções patrísticas baseadas em Santo Agostinho 

com as recém-traduzidas obras de Aristóteles. Por fim, na terceira, mergulhamos no 

tratado De Monarchia propriamente, analisando sua estrutura, sua linguagem, seu 

gênero, e as justificativas que Dante nos dá para ter se dedicado a sua escrita. 

 No segundo capítulo, percorreremos os caminhos que o próprio Dante 

percorreu por entre estas esferas do poder. Primeiro, precisamos compreender de 

que maneira estavam estruturados os pequenos poderes que governavam a comuna 

de Florença, cidade natal de Dante, e o que significava viver em uma comuna 

naquela época. Depois, adentrando na própria biografia de Dante, passamos pela 

experiência política dele em sua cidade natal, desde suas primeiras influências até 

alcançar o cargo de Prior, um dos mais altos da comuna florentina. Em seguida, 

acompanhamos Dante em seu exílio, e as reflexões que ele produz acerca do poder 

neste momento, além do contato com autoridades como o imperador. 

 No terceiro capítulo, focaremos a nossa análise na terceira parte do tratado 

De Monarchia, na qual Dante faz uso, como que numa grande síntese, das mais 

importantes metáforas e simbolismos acerca do poder medieval: os dois gládios, as 

duas orbes celestes, a dupla natureza entre corpo e alma, e a Doação de 

                                                           
45

 LE GOFF, Jacques. “A Política será ainda a Ossatura da História?” In: O Maravilhoso e o 
Quotidiano no Ocidente Medieval. Lisboa: Edições 70, 2010, pp. 197-215. 
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Constantino, um importante documento que sustentara por séculos a posição da 

Igreja e do Papa no Ocidente medieval. Ao se deter nessas analogias, Dante 

dialoga, indiretamente (pois não cita diretamente como faz com as passagens 

bíblicas e os pensadores da Antiguidade), com os demais tratadistas e 

comentadores do poder do Medievo. Interessa-nos observar como se deram estes 

diálogos, e como Dante os recuperou, corroborando-os ou os contradizendo, 

apresentando, desta maneira, uma nova proposta de entendimento das naturezas 

do poder. 
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CAPÍTULO 1 

Para ler o “De Monarchia”: o mundo político cristão ocidental à época de Dante 

Alighieri 

 

[O] contexto social constitui o quadro de análise fundamental 

que nos permite saber quais os significados que alguém 

poderia ter tentado comunicar. (SKINNER, 2005, p.124). 

 

Minha suposição norteadora é que mesmo as mais abstratas 

obras de teoria política nunca estão acima da batalha; elas 

sempre são parte da própria batalha. (SKINNER, 2010, pp.14-

15). 

As afirmações supracitadas de Skinner1 em seus estudos sobre Thomas 

Hobbes vêm ao encontro dos percursos de pesquisa dessa dissertação. Buscar 

compreender o cenário em que Dante Alighieri viveu é fundamental para podermos 

analisar o seu tratado político e as ideias ali apresentadas. Sendo um homem que 

viveu no período que se convencionou chamar de medieval2 pelos historiadores, no 

campo da pesquisa histórica, não podemos cair no perigo do anacronismo, 

interpretando as palavras e os conceitos presentes na obra sem compreendermos o 

que eles significavam àquela época e para aquela sociedade. O historiador alemão 

Reinhart Koselleck atenta para esta questão: 

 

                                                           
1
 O historiador Quentin Skinner (1940 -) faz parte da escola dos “contextualistas ingleses”, os quais 

defendem que, ao se estudar as ideias de um pensador, ou, ao se trabalhar no âmbito de uma 
História das Ideias, estas não podem estar afastadas do contexto social em que foram produzidas. 
Segundo eles, há que se estabelecer uma profunda relação entre o texto e o contexto, além de se 
observar também as estruturas linguísticas empregadas na construção de suas reflexões. 
2
 Sobre a discussão acerca dos termos “Idade Média”, “medieval”, “Alta Idade Média” ou “Baixa Idade 

Média”, bem como de suas balizas temporais de início e término, o medievalista Hilário Franco Júnior 
apresenta um panorama bem definido, lembrando que o termo (media tempestas) foi cunhado no 
século XVI por aqueles que tentavam se reaproximar da Antiguidade Clássica (popularizando 
também o termo “Renascimento” em relação a esta época) e se libertar desse período intermediário 
que os separavam. Além disso, o próprio autor propõe uma nova classificação temporal em quatro 
etapas: “Primeira Idade Média”, “Alta Idade Média”, “Idade Média Central” e “Baixa Idade Média”. In: 
FRANCO JR, Hilário. A Idade Média, nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006. O 
medievalista francês Jacques Le Goff também analisa em quais momentos poderíamos estabelecer 
suas balizas cronológicas, quando se inicia e quando termina a Idade Média, não somente de acordo 
com as datas convencionais presentes nos livros didáticos, mas, sobretudo, a partir da observação da 
duração e transformação de suas principais estruturas sócio-políticas. In: LE GOFF, Jacques. Uma 
longa Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 
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Todo conceito articula-se a um certo contexto sobre o qual 

também pode atuar, tornando-o compreensível. [...] Um 

desdobramento lógico desse procedimento exige 

necessariamente a contextualização dos termos em unidades 

maiores, num conjunto de textos, por exemplo, como livros, 

panfletos ou manifestos, cartas, jornais, etc. Por sua vez, esse 

texto maior, no qual o termo se insere, articula-se a um 

contexto ainda mais ampliado para além do próprio texto 

escrito ou falado. (KOSELLECK, 1992, p.136-137). 

 

Koselleck se vale, ainda neste mesmo texto, do exemplo do conceito grego 

de Koinonia politike cunhado por Aristóteles em sua “Política”, que, posteriormente, 

foi traduzido para o latim por Cícero como societas civilis. Apesar de o termo 

permanecer o mesmo, apesar de traduzido, o seu significado se altera 

historicamente. Pois que o conceito de “sociedade civil”, na Atenas do século IV 

a.C., não condiz com a sociedade civil da Roma de Cícero, no século I a.C. E terá 

conotações completamente distintas se for aplicado nas nossas sociedades 

contemporâneas. 

 

A história dos conceitos mostra que novos conceitos, 

articulados a conteúdos, são produzidos/pensados ainda que 

as palavras empregadas possam ser as mesmas. Este grande 

vôo, de Aristóteles ao século XVIII, sem maiores referências ao 

que ficou no meio, mostra-nos que da mesma palavra um novo 

conceito foi forjado, e que, portanto, ele é único a partir de uma 

nova situação histórica que não só engendra essa nova 

formulação conceitual, como também, poderá se tornar através 

dela inteligível. (KOSELLECK, 1992, p. 140). 

 

Assim, ao nos propormos a analisar um tratado político medieval, como o 

“De Monarchia” de Dante do século XIV, evidentemente, estaremos trabalhando com 

termos que, por mais familiares que eles possam nos parecer, como “império” ou 

“Igreja”, carregam conceitos e entendimentos de mundo distintos do que estamos 

acostumados. Por este motivo, este capítulo inicial se desenvolve em três etapas 
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para a compreensão do cenário em que Dante viveu e produziu sua obra. Etapas 

estas que trataremos como “chaves de leitura”. 

A professora Yone de Carvalho nos esclarece, em sua dissertação de 

mestrado, sobre os textos literários da matéria de Tristão3, no que consistem essas 

“chaves de leitura”: 

 

[...] para que possamos ler um texto literário medieval como 

fonte histórica é preciso utilizar as chaves de leitura 

adequadas, identificar as marcas do contexto no texto. Esses 

elementos constitutivos da obra é que nos permitem recuperar 

o seu processo de produção, o seu uso social, a historicidade 

de suas mensagens. (CARVALHO, 2003, p 157) 

 

Desta forma, o que aqui empregamos como “chaves de leitura” são os 

elementos que utilizaremos para compreender o cenário em que Dante Alighieri 

viveu e produziu seu tratado: o Ocidente cristão medieval. Contudo, sendo este 

Ocidente cristão medieval um cenário demasiado amplo, geográfica e 

cronologicamente, elegemos três elementos de análise neste capítulo, ou seja, três 

chaves de leitura que abrem o horizonte específico, no tempo e no espaço, do 

contexto de produção do “De Monarchia”. 

A primeira chave é compreender o momento do contexto social que Dante 

viveu. Tomando como base o pensamento de Bakhtin4, que aponta que todo 

discurso está carregado de uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade, no 

qual o horizonte social e cultural determina a produção ideológica, compreendemos 

que não poderíamos analisar a redação de Dante no “De Monarchia” sem conhecer 

em que momento social e cultural do Ocidente cristão medieval ele está vivendo. 

Como o “De Monarchia” trata, especificamente, das esferas do poder deste Ocidente 

cristão medieval, o cenário que apresentamos, neste primeiro tópico, será 

relacionado aos detentores do poder aos quais Dante irá se referir ao longo de seu 

                                                           
3
 CARVALHO, Yone. Para ler um roman medieval: as chaves de leitura do “Tristan” de Beroul. 

(História, Dissertação de Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. 
4
 Para um panorama dos conceitos que Mikhail Bakhtin utiliza na análise discursiva, ver: BRAIT, B. 

(Org.) Bakhtin: conceitos chave. São Paulo: Contexto, 2005. 
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tratado: a disputa secular entre os dois poderes universalistas, o Papado e o 

Império. Sendo tema central da terceira parte do tratado “De Monarchia”, 

procuramos aqui apontar um breve resumo das nuances entre esses dois poderes. 

A segunda chave nos remete ao âmbito das nascentes universidades, uma 

criação recente das cidades que estavam estabelecendo sua predominância no 

cenário medieval a partir dos séculos XI e XII. Dentro dessas universidades, 

sobretudo as de Paris e de Bolonha, a circulação dos textos de autoridade, os 

glosadores e comentadores e as novas traduções de Aristóteles possibilitaram, 

diante das novas crises políticas de fins do século XIII e meados do XIV, a produção 

de textos que buscavam a solução destes conflitos. Textos estes alcunhados de 

“tratados”, que nos levam em direção ao “De Monarchia”. 

E, na terceira chave, chegamos à produção e recepção do “De Monarchia” 

especificamente, analisando seus elementos estruturais, seu gênero, sua linguagem, 

bem como uma análise vertical das fontes de Dante que alimentam a escrita e o 

pensamento dele. Desta maneira, abrimos o caminho para, nos próximos capítulos 

desta dissertação, podermos nos debruçar numa análise horizontal de 

intertextualidades e diálogos que Dante estabeleceu com a sua época através deste 

tratado. 

 

 

1.1 As nuances da sociedade bicéfala 

 

[...] qual é a cabeça deste corpo que é a Cristandade? Na verdade, a 

Cristandade é bicéfala. Tem duas cabeças: o papa e o imperador. 

Mas a história medieval é feita mais de seus desacordos e de suas 

lutas que de seu entendimento, [...] as relações entre as duas 

cabeças da Cristandade mostram-nos a rivalidade existente entre os 

sacerdotes e os guerreiros, representantes das duas ordens 

dominantes e concorrentes da hierarquia clerical e da hierarquia 

laica. [...] Entre o Sacerdócio e o Império, a disputa não aparece 

sempre em seu estado puro. Outros protagonistas embaralham as 

cartas. (LE GOFF, 2005, p.267). 
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Seguimos o excerto acima de Jacques Le Goff para denominar este tópico 

sobre os dois poderes universalistas do Ocidente cristão medieval, papado e 

império. Universalistas porque eles se apresentam como líderes e guias de todo o 

mundo cristão ocidental. Universalistas, também, para contrapô-los aos demais 

governantes laicos (reis, duques, condes) e eclesiásticos (bispos) que detinham o 

controle de determinadas regiões, chamados de poderes particularistas.  

 

Importante ressaltar, do mesmo modo, o que consideramos aqui como 

Ocidente cristão medieval. Geograficamente, trata-se das porções de terra do 

continente europeu que, hoje, englobam a Itália, a França, a Alemanha, e parte do 

sul das Ilhas Britânicas. Social e culturalmente, o Ocidente cristão medieval delimita-

se naquelas sociedades que estão sob a influência mais direta do bispo de Roma, 

ou Papa. Este, ao longo dos séculos da Idade Média, firma-se como líder da Igreja 

dita “Católica”, ou “latina”, em oposição ao cristianismo pregado em regiões mais 

orientais de influência grega e bizantina, que se costumará dizer “igreja ortodoxa”. 

Desta maneira, não podemos incluir, à época de Dante, nos séculos XIII e XIV, por 

exemplo, as regiões da península Ibérica que ainda enfrentavam disputas 

relacionadas ao universo do mundo muçulmano. 

 De acordo com Michel Parisse5, em tese, o imperador estava acima do rei e 

dos outros poderes particularistas. Contudo, na prática, como veremos, e como Le 

Goff afirma acima, outros protagonistas jogavam as cartas das relações de poder, 

determinando quem de fato detinha o poder. De qualquer maneira, papado e império 

foram importantes peças na complexa teia de poder medieval, e a sua subjugação, 

entre fins do século XIII e inícios do XIV, causaram grande impacto na produção 

intelectual da época, da qual o De Monarchia de Dante Alighieri faz parte. 

 Desta maneira, retomamos aqui, de forma muito breve e sucinta, os principais 

marcos das nuances destes dois poderes universalistas, de modo a 

compreendermos como se chegará à crise de tais instituições que inquietará os 

pensadores como Dante Alighieri, e influenciará a produção de vários tratados 

políticos. 

                                                           
5
 Ver PARISSE, Michel. “Império” In: LE GOFF, Jacques & SCHIMITT, Jean-Claude (org.). Dicionário 

Temático do Ocidente Medieval. Bauru: Edusc – Imprensa Oficial do Estado, 2002, vol. I, pp. 609-
620. 
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 Com a queda do império Romano do Ocidente, no século V d.C., a autoridade 

imperial havia desaparecido6, sendo retomada apenas no século IX com a coroação 

de Carlos Magno. Neste intervalo de tempo, a autoridade imperial residia, somente, 

no Oriente bizantino, na figura do imperador de Constantinopla, ou basileus, como 

era chamado na região. O Ocidente transformara-se num emaranhado de diversos 

reinos de origem bárbara, cada qual com seu próprio rei. A relação mais próxima 

entre os reis bárbaros do Ocidente e o imperador do Oriente se dará com a primeira 

casa real do reino dos francos, os merovíngios. O historiador Marcelo Cândido da 

Silva, em sua tese de doutorado7, com base em documentos da época, tais como a 

correspondência entre os reis merovíngios e os imperadores bizantinos preservada 

na coleção Epistolae austrasicae, e os relatos de crônicas e escritos de Gregório de 

Tours, demonstra de que maneira os reis merovíngios se dirigiam ao imperador 

como “pai”, e eram reconhecidos por este através de condecorações e envios de 

regalia8 quando de algum triunfo militar9 sobre outros povos que não se submetiam 

                                                           
6 Considera-se, historicamente, a queda do Império romano do Ocidente na data de 476 d. C., quando 

o chefe da tribo dos hérulos, Odoacro, tomou Roma e depôs o imperador Rômulo Augústulo. As 
insígnias imperiais foram enviadas para Constantinopla, sede do Império romano do Oriente. A partir 
de então, a autoridade imperial residia, apenas, no imperador de Constantinopla. O próprio Odoacro, 
ao enviar as insígnias para o imperador Zenão de Constantinopla, afirma-lhe que um só imperador 
bastava, e lhe requisitava o reconhecimento como “patrício e governante da Itália”. Necessitava-se da 
permissão do imperador para tomar o poder. O Ocidente já estava, mesmo antes da deposição de 
Rômulo Augústulo, sob o governo de inúmeros reis de origem bárbara. Não havia mais imperador em 
Roma. Contudo, o imperador residente no Oriente conservava sua aura de autoridade sobre todo o 
mundo cristão, ainda que o poder ocidental, na prática, estivesse nas mãos de reis bárbaros que nem 
sempre se lembravam de serem “delegados” do imperador oriental.  
7
 “A realeza cristã na Alta Idade Média: os fundamentos da autoridade pública no período merovíngio 

(séculos VI-VIII)” defendida no Centre Universitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales da 
Université Lumière Lyon 2, e apresentada como livro, com o apoio da FAPESP, pela Alameda Casa 
Editorial. (2008). 
8
 As regalia eram as insígnias e símbolos que representavam o poder imperial. Dentre elas, o manto 

púrpura, o diadema (tiara, coroa), o anel, o gládio (espada), o cetro, o orbe com a cruz (símbolo do 
mundo cristão).  
9
 Para Marcelo Cândido, o evento que melhor ilustra esse tipo de situação foi a Cerimônia de Tours 

de 508, quando o rei franco Clóvis venceu os visigodos em Vouillé em 507. O imperador Anastácio 
(491-518) lhe enviou, através de emissários, uma túnica púrpura, um diadema e um documento que o 
nomeava cônsul. Segundo Marcelo Cândido, tal reconhecimento imperial “é algo frequente entre os 
séculos V e VI: a atribuição pelo imperador de títulos honoríficos a altos dignitários de origem 
germânica. [...] Ele descreve igualmente uma ‘entrada triunfal’, prática herdada do período romano, e 
que consistia na entrada solene na civitas de um príncipe ou general vitorioso, ou então de um 
imperador por ocasião de sua entronização. Como concessão por parte do imperador de um t ítulo a 
um rex bárbaro, a cerimônia de Tours não foi um evento excepcional. O rei dos burgúndios, 
Gondebaldo, recebeu o título de patrício em 472, da mesma forma que Odoacro quatro anos mais 
tarde. Todos os dois tinham em comum o fato de terem realizado proezas políticas ou militares que 
os tornaram interlocutores privilegiados de Constantinopla”. In: SILVA, Marcelo Cândido da. Op., cit., 
p. 65. 
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ao império. De acordo com ele, “sem Clóvis, Carlos Magno teria sido inconcebível”. 

(SILVA, 2008, p.322). 

 Enquanto os reis de origem bárbara eram ou não reconhecidos pelo 

imperador de Constantinopla, a autoridade do bispo de Roma, que se transformava 

em papa, crescia lenta e dificilmente em Roma, frente às ameaças da aristocracia 

local romana, dos povos lombardos que pressionavam ao norte, do império 

Bizantino que tentava reconquistar a península itálica, sobretudo no reinado de 

Justiniano (527-565)10, e dos sarracenos ao sul. Ainda que Roma estivesse se 

consolidando como sede das relíquias de São Pedro e da Igreja cristã ocidental, a 

situação política do papa continuou instável até o século VIII.  

A esta altura, a casa real merovíngia estava imersa entre as disputas 

sangrentas de seus herdeiros11, e o poderio militar estava nas mãos de seus 

principais conselheiros, os prefeitos do palácio12, que só aceitam ajudar a consolidar 

o poder pontifício em Roma em troca de se tornaram os detentores oficiais do 

poderio franco, com o reconhecimento da Igreja13. 

                                                           
10

 Uma das principais marcas do império Romano do Oriente, ou, como se convencionou chamar 
entre os historiadores desde o século XIX, império Bizantino, foi a sua inconstância de limites 
territoriais. Ao longo de sua existência, o império chegou a alcançar grande parte do Mediterrâneo até 
a Espanha, e, quando de sua queda em 1453, limitava-se apenas à cidade de Constantinopla. O 
reinado de Justiniano, no século VI, foi o momento áureo, em que se reconquistou a península itálica. 
Mas, perdido o norte italiano para os lombardos a partir de 568, a sede imperial bizantina na Itália 
estabeleceu a cidade de Ravena como capital, próxima ao litoral do mar Adriático. O representante 
imperial em Ravena era o exarca. 
11

 Ao passo que os títulos, as terras e as conquistas dos reis merovíngios eram repartidos entre seus 
herdeiros quando da morte de um rei, os diversos príncipes herdeiros entraram num ciclo de intrigas 
palacianas, envenenamentos e assassinatos de seus parentes para se tornarem herdeiros únicos. 
Assim, receberam a alcunha de “reis indolentes”, pois não mais governavam.  
12

 Os prefeitos do palácio, ou mordomos do paço, ou major domus (os maiores, os principais da casa) 
surgiram como funcionários da mais alta confiança da corte merovíngia. Entretanto, ao passo que os 
reis se tornaram “indolentes”, os prefeitos do palácio passaram a assumir o controle das expedições 
militares e, por consequência, do poder de fato. Como o reino franco se dividia entre duas principais 
regiões, a Nêustria e a Austrásia, os prefeitos do palácio da Austrásia começaram a formar uma 
verdadeira dinastia colateral, a dos Pepínidas. Entre seus maiores expoentes: Pepino de Landen 
(580-640), Pepino de Herstal (c. 635-714), Carlos Martel (690-741), e Pepino o Breve (714-768). 
13

 O papa Gregório III, ao saber dos grandes êxitos militares de Carlos Martel, pediu-lhe ajuda para 
auxiliá-lo contra os lombardos. Porém, a ajuda só chegará quando o filho de Carlos Martel, Pepino o 
Breve atender aos mesmos apelos do papa Zacarias. Pepino impõe a condição ao papa de perguntar 
quem deveria reinar: ele, ou o rei merovíngio Childerico III que ocupava o trono sem mérito militar 
algum. O papa Zacarias reconhece que o poder de facto deveria ser exercido por Pepino, destituindo, 
assim, a dinastia merovíngia. Pepino, desta forma, conquista o exarcado de Ravena para o papa, 
fundando, em 754, os Estados Pontifícios. 
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Desta maneira, o papa, o poder que pretende se tornar universalista, ou seja, 

abraçar todo o Ocidente, começa a consolidar seu poder através da nova dinastia 

dos francos, os Carolíngios, um poder, até então, particularista.  

Neste mesmo período, começa-se a forjar, nas chancelarias papais, o 

documento que ficou conhecido como Doação de Constantino, no qual se dizia que 

o imperador Constantino (272-337) havia doado ao papa Silvestre todas as terras do 

império romano do Ocidente. Abordaremos, detalhadamente, esta questão no 

capítulo 3. 

 O expoente da dinastia carolíngia será Carlos Magno (742-814)14, que é 

coroado pelo papa Leão III como imperador do Ocidente no natal do ano 800. 

Estando o império Bizantino sob o governo de uma mulher, a imperatriz Irene, 

muitos consideravam o império vacante. Somando a isto a Doação de Constantino, 

e o poder de facto que Carlos Magno já reunia em suas mãos, a restauração do 

império (renovatio imperii) no Ocidente foi o marco de uma nova situação: um rei de 

origem bárbara sendo coroado como imperador dos romanos pelo representante 

máximo dos cristãos do Ocidente, o papa. E, o império adquire uma nova 

característica: agora não era mais o império militar expansionista de Roma, mas um 

império cristão que abraça e guia todos os fiéis rumo à salvação, liderados por seu 

guia temporal, o imperador, o novo poder que se pretende universalista junto do guia 

espiritual do Ocidente, o papa. 

 Os dois poderes universalistas da sociedade bicéfala do ocidente medieval 

têm aí a sua origem: o papa se eleva sobre os poderes locais com a ajuda da 

dinastia carolíngia, enquanto esta chega ao título imperial pelas mãos daquele. Mas 

cada um mantém-se em sua esfera. Carlos Magno jamais será rex et sacerdos15 

como o imperador bizantino era basileus kai hieros16. A função de sacerdote estará a 

cargo do papa e de seus bispos. O imperador deverá ser o defensor da Cristandade, 

                                                           
14

 Herdando as muitas terras francas de seus antecessores, e conquistando outras como poderoso 
chefe militar, Carlos Magno detinha o título de rei dos francos e dos lombardos, além de alianças em 
diversos reinos da Gália e da Germânia que lhe garantiam também o domínio sobre frísios, bávaros, 
saxões, ávaros e bretões. Estabeleceu também diversas marcas , entre elas a da Espanha, da 
Bretanha, da Suábia e da Panônia. Em suma, Carlos Magno apresentava-se como “senhor do 
Ocidente”. 
15

 Rei e sacerdote em latim. 
16 Idem, em grego. 
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da fé cristã e de seu povo, mas precisa ser reconhecido como tal pelo papa, o líder 

espiritual desta Cristandade. 

Após a morte do filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso, em 840, o império 

liderado pelos carolíngios começa a ruir entre as divisões de seus herdeiros 17, a falta 

de habilidade militar destes, e o contínuo avanço das ameaças vikings do norte, que 

apavorava toda a Europa central e fortalecia os pequenos senhores locais, bispos e 

condes, que protegiam a seus próximos em seus castelos e fortalezas. O imperador 

como figura universal, porém, distante da realidade cotidiana de quem precisava de 

defesa, perdia o poder de facto. 

 O título imperial só voltará a ser usado pela dinastia dos Otônidas18, que se 

encerrará com uma influência maior do imperador sobre o papa19. A dinastia otônida 

marcara o ápice de uma relação equilibrada entre papa e imperador, contudo, 

plantou a semente de uma prática que se tornará comum entre os imperadores da 

próxima dinastia, dos sálios: a questão de o imperador colocar, no trono pontifício, 

aquele que bem lhe convir.  

  A dinastia seguinte, dos príncipes alemães de origem franca, os Sálios 

herdou um império intimamente ligado aos assuntos italianos e a Roma. Apesar de 

suas origens germânicas, o imperador era conhecido, por todo Ocidente, como 

“imperator romanorum” (imperador romano) e “augusto”, título dos imperadores da 

Roma antiga. Estando assim, mais próximo da Itália, a nomeação de bispos em 

importantes cidades da região germânica era crucial para o imperador, que os tinha 

                                                           
17

 Firmou-se, em 843, o Tratado de Verdun, no qual, após diversas disputas entre os irmãos, 
estabeleceu-se que Lotário I, o herdeiro de Luís o Piedoso que herdara a coroa imperial, governaria 
as terras que iam da região atual dos Países Baixos, passando pela capital imperial de Aix-la-
Chapelle, pela Provença, até atingir o norte italiano e a fronteira com os Estados pontifícios (região 
esta que ficou conhecida, à época, como Lotaríngia); seu irmão Carlos o Calvo governaria a Francia 
ocidentalis, atual França, que englobava a antiga capital dos francos, a região da Île de France e as 
ricas terras da Aquitânia; e seu outro irmão, Luís o Germânico, governaria a Francia orientalis, as 
terras a leste do rio Reno conhecidas como “reino alemão” ou Germânia. 
18

 Uma referência ao nome dos principais imperadores desta dinastia, que se chamavam Oto. 
19

 A restauração otônida do império o aproxima de Roma e traz uma novidade: de acordo com Michel 
Parisse , o império agora é a união das regiões da Lotaríngia, da Germânia e do norte italiano. A 
antiga parte ocidental, a Francia ocidentalis, não está mais integrada ao império. Parisse nos chama 
a atenção  para o reinado de Oto III, que se fez coroar, em 996, por seu primo, a quem tornou papa , 
e fez uso de todas as regalia, símbolos e cerimoniais bizantinos para enaltecer o significado imperial. 
Após a morte inesperada e prematura do primo do imperador aos 27 anos, Oto III faz tornar-se papa 
seu antigo tutor , que adota o nome de papa Silvestre II. A analogia não poderia ser mais clara: 
recorrendo a todas as insígnias imperiais e aproximando-se mais de Roma do que das terras 
germânicas, Oto III e Silvestre II são os novos Constantino e Silvestre, que corroboram a legitimidade 
do império e sua aliança com o papado. 
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como um cargo de poder não hereditário a seu favor. O imperador necessitava se 

fazer presente em Roma e ser coroado pelo papa para o seu reconhecimento. A 

prática de o próprio imperador nomear o papa que o coroaria se tornou recorrente, 

despertando a ira dos pequenos grupos locais da nobreza romana e italiana20. 

Portanto, o poderio imperial de nomear os bispos alemães e o próprio papa será a 

grande questão de tensão entre os poderes universalistas durante a dinastia sálica. 

 Este movimento de transferência do poder, no qual o papado começa a se 

libertar do julgo imperial e passa a ter controle sobre si, tem o seu ápice no 

pontificado de Gregório VII, o papa da “reforma gregoriana”. Eleito em 1073, também 

com a ajuda da casa dinástica de Canossa (agora através da filha de Bonifácio, a 

condessa Matilde21), Gregório VII protagonizará o mais acirrado conflito entre papa e 

imperador, este na pessoa de Henrique IV, num episódio que ficou conhecido como 

a “Querela das Investiduras”22. 
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 No que concerne à nomeação dos papas, a situação começa a mudar com a interferência dos 
poderes particularistas da casa dinástica dos condes de Canossa, os quais estavam ampliando seu 
predomínio militar por quase a totalidade da região do norte da Itália. Inicialmente, com a ajuda 
imperial, ao passo que os Canossa tinham ligações de sangue com a nobreza germânica. O auge 
das conquistas militares se dá com o conde Bonifácio de Canossa (985-1052), cuja esposa, Beatriz 
da Lorena, era descendente da linhagem de Oto I. Os interesses e alianças de Bonifácio dentro da 
Itália, entretanto, levaram-no a agir em contrário aos interesses da coroa sálica. Quando da morte do 
papa Clemente II, em 1047, Bonifácio apoiou o retorno ao trono pontifício de Bento IX, o que animou 
a nobreza romana, e enfureceu a corte imperial que ordenou o assassinato de Bonifácio. Porém, a 
porta de acesso ao trono eclesiástico romano ficou facilitada para a nobreza italiana. E, com o apoio 
das tropas de Godofredo II de Lorena, segundo marido da viúva de Bonifácio, chegou ao papado o 
bispo de Florença, sob o nome de Nicolau II em 1059. A principal marca de seu governo foi instituir, 
pela bula In nomine domine (Em nome do Senhor), a nomeação pontifícia única e exclusivamente 
através da eleição pelo colégio dos cardeais, minando a interferência imperial nestes assuntos. 
21

 A condessa Matilde de Canossa (1046-1115) foi a última herdeira da casa dos condes de Canossa. 
Herdando, praticamente, todo o norte da Itália quando da morte de seu pai, ao morrer sem herdeiros, 
os domínios dos condes de Canossa começaram a se dispersar e a enfraquecer, possibilitando o 
surgimento das comunas italianas como será demonstrado no capítulo seguinte. Matilde foi grande 
apoiadora do pontificado de Gregório VII, relação da qual inúmeras cartas entre os dois testemunham 
o fato. Leandro Rust demonstra como a figura forte de Matilde contribuiu para alicerçar o papado até 
então enfraquecido perante às políticas imperiais: “A imagem de Matilde como um “príncipe feminino” 
derivava de uma discursividade alimentada pela junção da materialidade do poder senhorial da casa 
condal da Toscana e da fragilidade política do papado de meados do século XI.” Ver: RUST, Leandro 
Duarte. Op., cit., p. 113.  
22

 O ponto de partida desta querela se deu em 1075, quando Gregório VII promulga o seu Dictatus 
papae (Decretos papais), no qual se enumeram as competências e os poderes do papa, entre eles: 
que somente o papa é universal, que todos os príncipes temporais estão sob seu jugo, inclusive o 
imperador; e que somente o papa tem o poder de investir e nomear os bispos. Para a dinastia dos 
imperadores sálios que estava mais ligada aos assuntos de Roma, nomear os bispos, sobretudo na 
região germânica, era uma forma de manter o controle sobre tais localidades. Os bispos se 
apresentavam como “senhores locais” mais fáceis de controlar do que a nobreza laica, ao passo que 
seu cargo não era hereditário, e o imperador detinha o mando sobre quem o exercia. Com o decreto 
papal de Gregório VII, as relações com o imperador Henrique IV tomaram a proporção de uma 
intensa luta entre os dois poderes que se pretendem universalistas, contando com a excomunhão do 
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A casa dos Staufen, ou Hohenstaufen, assume o comando de um império 

extremamente enfraquecido23 frente ao poder pontifício. Enfrentaram o pontificado 

do primeiro papa considerado como um monarca de fato, Inocêncio III (1198-

1216)24. É a partir de então que a ideia de plenitudo potestatis25 se fortalece, 

segundo a qual, o papa seria o detentor de um poder absoluto, ilimitado e 

incontestável sobre todos os demais poderes existentes, fossem eles laicos ou 

eclesiásticos, temporais ou espirituais. 

A morte do imperador Frederico II de Hohenstaufen, em 1250, sem herdeiros, 

inaugurou uma vacância no comando do império que ficou conhecida como o 

“Grande Interregno”. 

 

1.1.1 Conflitos entre Bonifácio VIII e Filipe o Belo 

Quando não há governantes, Cristo governa, porque nele está a eternidade. 

Durante um interregno, Cristo é o interrex26. Estas máximas resumem a disputa que 

                                                                                                                                                                                     
imperador por parte do papa, e as tentativas de assassinato recíprocas. A querela só tem fim após a 
morte de ambos, quando se assina o documento conhecido como Concordata de Worms em 1122, 
pelo papa Calisto e pelo imperador Henrique V. Nesta concordata, resolve-se a questão da 
investidura episcopal, em que o imperador poderia investir os bispos pela espada nos ombros, mas 
não com o óleo santo na cabeça que era prerrogativa apenas do poder espiritual. Contudo, a tensão 
entre os papéis dos dois poderes universalistas não foi resolvida, e continuou gerando conflitos entre 
os próximos papas e os imperadores da nova dinastia, os Hohenstaufen. 
23

 O primeiro Staufen a ser imperador, Frederico I Barba-ruiva (1155-1190), assume o posto sem ir 
até Roma ter sua eleição efetivada pelo papa. Frederico I defendia que o seu poder de governante 
era proveniente de Deus e se manifestava na eleição dos príncipes alemães, sem precisar passar 
pelo crivo pontifício. Como Parisse nos esclarece, ele se valia dos escritos de seu tio, Oto de Freising 
(1109-1158), que defendia a legitimidade do império, e a soberania do imperador em pé de igualdade 
à do pontífice. É a partir de 1157 que se começa a utilizar a expressão sacrum imperium que 
enfatizava o caráter sagrado do império e a autoridade de seu líder independente do papa. 
24

 A historiadora Fernanda Espinosa em sua compilação de documentos medievais, traz-nos 
importantes decretos de Inocêncio III sobre a relação entre os poderes temporal (império) e espiritual 
(papado). No primeiro deles, o papa retoma a analogia gelasiana das duas luminárias celestes, sendo 
o papado o sol e o império a lua. Ou seja, o império é menor em dignidade  e submetido à luz maior 
do sol que é o poder espiritual e o papado. No segundo destes documentos selecionados, Inocêncio 
III estabelecera que mesmo que a eleição imperial fosse manifestação dos príncipes alemães, esta só 
seria válida se fosse aprovada pelo pontífice. É o papa que possui as duas espadas em sua mão, e é 
somente ele que pode transferir a espada temporal nas mãos do governante que ele julgar digno. E, o 
terceiro documento que Fernanda Espinosa nos traz , é um excerto do IV Concílio de Latrão, que foi 
presidido por Inocêncio III em 1215, e, entre outros cânones, reforça a primazia papal romana sobre 
todos os bispos. 
25

 Plenitude de poder, em latim. 
26

 Algo como inter-rei, rei interino. Ver: KANTOROWICZ, Ernst. Os Dois Corpos do Rei – Um estudo 
sobre teologia política e medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.193. 
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tomou parte entre os anos de 1250 e 1273, período em que não houve imperador 

desde a morte de Frederico II e consequente fim da dinastia Staufen, até a ascensão 

de Rodolfo I de Habsburgo. O papa, como representante de Cristo na Terra, 

avocava para si os direitos sobre o império. Ideologicamente, o papado desfrutava 

de uma sólida posição desde Inocêncio III, como já mencionado. Contudo, estaria o 

papado apto a fazer frente aos demais poderes particularistas que se desenvolviam 

no Ocidente? Posto que, ao passo que o império se enfraquecera durante a 

segunda metade do século XIII, a dinastia capetíngia que carregava a coroa dos 

franceses, fortalecia-se cada vez mais, cristalizando-se, na pessoa do rei, um novo 

tipo de poder monárquico, num processo que Norbert Elias chama de centralização 

concêntrica27. 

É durante o reinado de Filipe o Belo (1285-1314) que o papado se defronta 

com um poder militar bem estruturado que pode lhe subjugar de uma maneira que o 

império jamais conseguira. O confronto maior se dará, a nível teórico, entre os anos 

de 1296 e 1303. O rei Filipe o Belo adotara a prática de taxar os seus súditos para 

financiar as guerras contra o seu inimigo do norte, o rei inglês Eduardo I. Isto incluía 

a taxação dos clérigos franceses. O papa Bonifácio VIII (1294-1303) considerou tal 

prática uma afronta aos cânones do IV Concílio de Latrão de 1215, onde se 

estabelecera que tal prática só poderia se efetivar com a aprovação pontifícia. Deste 

modo, ele promulga a bula Clericis laicos28 em fevereiro de 1296, na qual proíbe, 

sem citar diretamente nenhum rei ou governante, todo e qualquer senhor laico de 

cobrar taxas dos clérigos sem autorização papal, sob pena de excomunhão, o 

mesmo valendo para os clérigos que se submetessem a pagar tais senhores. A 

priori, o rei francês obedece ao papa. Mas, em agosto, ele proíbe a exportação de 

metais franceses para a Santa Sé, uma de suas principais fontes de renda, e o papa 
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 De acordo com Elias, os descendentes de Hugo Capeto se fixaram no único território que eles 
tinham pleno domínio: o ducado de Frância e a Îlle de France, região de Paris e arredores. Ao longo 
das gerações de reis capetíngios, eles foram conquistando os territórios adjacentes, sem nunca 
abandonar sua sede. Daí a noção de centralização concêntrica, ou seja, unir os diversos reinos da 
região francesa partindo de um único centro determinado. Desta maneira, eles foram tomando as 
terras de seus vizinhos menores, e angariando cada vez mais recursos militares e financeiros. Assim, 
tornavam-se aptos a subjugar senhores de terras vizinhos cada vez mais poderosos, a ponto de 
monopolizar os recursos do reino em favor de sua casa dinástica que cristaliza na figura do rei uma 
monarquia nacional a partir do século XIV. Ver: ELIAS, Norbert. “O primeiro estágio da Monarquia 
Nascente: Competição e Monopolização no Contexto Territorial” In: O Processo Civilizador, vol.2 – 
Formação do Estado e Civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 2005, pp.87-90. 
28

 Clérigos, leigos, em latim. 
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volta atrás na bula Etsi de statu29 em 1297, permitindo que o rei taxasse o clero em 

casos de emergência. 

Entretanto, a questão da taxação foi apenas o início de um conflito que se 

desdobrou na promulgação de diversas outras bulas e decretos, tanto por parte de 

Filipe o Belo e de sua corte, quanto por parte de Bonifácio VIII30. O ápice se dará em 

1302, quando Filipe o Belo convoca o que seria um primeiro esboço da Assembleia 

dos Estados Gerais, com o intento de condenar as ações do papa. Este, por sua 

vez, promulga a sua bula mais radical, a Unam Sanctam31, na qual afirma que a 

Cristandade só tem uma cabeça: o papado. Caso contrário, se tivesse duas 

cabeças, tratar-se-ia de um monstro. E também, alega, seguindo a teoria dos dois 

gládios, que ambos estão sob o poder pontifício; estando todos os poderes 

temporais submissos a ele. Porém, Bonifácio VIII morre logo em seguida, em 1303, 

e seu sucessor, Clemente V, aliado do rei francês, submete-se a Filipe o Belo. O 

papado é dominado pela coroa francesa, que transfere a sede pontifícia de Roma 

para Avignon a partir de 1309. 

Como o professor Joseph Canning32 nos esclarece33, por trás de todas estas 

divergências, colocava-se em questionamento o papel de cada um desses sujeitos. 

Do ponto de vista papal, o rei francês estaria interferindo na liberdade da Igreja 

(libertas ecclesiae) e no princípio de que, além de os clérigos serem submissos, 

apenas, à autoridade pontifícia, eles seriam distintos do restante da sociedade laica. 

Já, do ponto de vista do rei francês, o papa estaria danificando a soberania real 

sobre seus próprios súditos, posto que o rei deveria ser imperador dentro de seu 
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 Embora o estado, em latim. 
30

 Em 1301, Filipe o Belo prendeu e julgou Bernard de Saisset, bispo de Pamiers. Isto colocou em 
discussão a questão de que, segundo as leis canônicas, os clérigos só poderiam ser julgados pelo 
papa. Bonifácio VIII retira os privilégios concedidos em Etsi de statu, e promulga uma nova bula em 
1301, Ausculta fili (Escuta, filho). Nesta, em tom mais ameaçador para o rei francês, o papa afirma 
que o rei é como um amado filho do papa, portanto, ele possui um superior a quem deve obedecer. 
Como Bonifácio deixa em aberto se esse superior é referente apenas aos assuntos espirituais, ou aos 
temporais também, o tom de recepção na corte francesa foi violento. A corte produziu dois tipos de 
panfletos públicos: Deum time (Temor a Deus) e Sciat tua máxima fatuitas (Seja feita Tua grande 
estupidez), no qual se condenava o fato de o rei estar submisso ao papa. Filipe o Belo convoca o que 
seria um primeiro esboço da Assembleia dos Estados Gerais em abril de 1302, com o intento de 
condenar as ações do papa.  
31

 Uma só Santa, em latim. 
32

 Joseph Canning é professor conferencista associado à Faculdade de História da Universidade de 
Cambridge. 
33

 Ver: CANNING, Joseph. “The disputes between Philip IV and Boniface VIII” In: Ideas of Power in 
the Late Middle Ages, 1296-1417. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 11-18. 
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reino. O papa não poderia interferir em questões materiais que saíam da ordem das 

coisas espirituais. 

Tais incertezas propiciaram o surgimento de diversos textos teóricos que se 

embasaram, direta ou indiretamente, nestas disputas. A grande questão a ser 

pensada era onde estavam os limites, os direitos e os deveres do poder temporal 

laico e do poder espiritual pontifício. Tais textos, aos quais nos referimos como 

“tratados políticos” surgiram de uma camada muita específica da sociedade dos 

séculos XIII e XIV, que abordaremos no tópico seguinte: os intelectuais e os mestres 

das universidades. 

 

1.2 As Universidades e os Tratadistas Políticos 

 

Estes novos poderes, tanto eclesiásticos quanto leigos, 

compreenderam rapidamente que, para se impor, eles tinham 

necessidade do apoio dos homens de saber que lhes dariam 

ao mesmo tempo a legitimação ideológica e as competências 

técnicas de que eles precisavam. (VERGER, 2001, p. 183) 

 

[...] os homens do século XIII percebiam o ensino como uma 

atividade autônoma e um verdadeiro poder que contribuía para 

a animação do corpo social, que eles concebiam por outro 

lado, como sendo indissociavelmente ligado aos poderes 

político e eclesiástico, com a Igreja e o Estado, o Papa e o 

príncipe. (VERGER, 2001, p. 243). 

 

Jacques Verger em seus estudos sobre a sociedade e o ensino dos séculos 

XII e XIII, atenta para o papel das nascentes universidades como pilares de 

sustentação política dos poderes que as apoiavam. Para ele, a transformação das 

escolas catedrais em universidades, em fins do século XII e inícios do XIII, 

correspondeu, não somente ao simples movimento de expansão destas corporações 

de ensino, como também, obedeceu aos interesses dos diversos grupos de poder 
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que viviam tempos de inquietações e tensões e pediam o respaldo da autoridade 

dos detentores do conhecimento. 

Desta maneira, buscamos, neste tópico, compreender o funcionamento da 

segunda chave de leitura: como as universidades se tornaram centros de reflexão 

sobre os poderes que se digladiavam à época, e que tipo de autoridade lhes era 

conferida para tal. 

 De acordo com Verger, duas foram as principais universidades que se 

debruçaram sobre as questões de poder: a de Paris e a de Bolonha.  

A universidade de Paris, organizada a partir da união de federações de 

mestres e escolas autônomas da região, sempre ligadas a bispos ou a outros 

clérigos, fora reconhecida pelo papa em 1215, que lhe outorgara seus primeiros 

estatutos e privilégios, os quais foram sendo ampliados até 1260, assumindo a 

estrutura que manterá até o fim do Antigo Regime34. O papado, apesar de distante 

geograficamente, marca sua presença na Universidade de Paris, sendo esta a 

principal referência para os estudos de teologia, iniciados por Pedro Abelardo (1079-

1142). O nível básico da Universidade de Paris contava com uma faculdade de 

“artes”, onde se lecionava filosofia. Após esse primeiro estágio, as “faculdades 

superiores” contavam com a formação em Direito canônico e Teologia. Era o lugar 

mais celebrado e disputado para a formação de clérigos e de canonistas teóricos do 

poder da vertente hierocrata35, aquela que defende a supremacia do poder do papa 

sobre todos os outros. 

 Em contrapartida, a Universidade de Bolonha, no norte italiano, organiza-se a 

partir da união de grupos de estudantes, os quais não dependiam exclusivamente de 

seus mestres como no caso de Paris. Apesar de tentativas de frear tais 

aglomerações, a comuna de Bolonha passa a reconhecer-lhes os privilégios e os 

seus estatutos por volta de 1252. O papado, em busca de apoio, já havia lhes 

                                                           
34

 Ver: VERGER, Jacques. “Universidade” In: LE GOFF, Jacques & SCHIMITT, Jean-Claude (org.). 
Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru: Edusc – Imprensa Oficial do Estado, 2002, vol. II, 
pp. 576-578. 
35

 Do grego “hieros”, que significa “santo” ou “sagrado; raiz, também, da palavra “hierofante”, 
referente aos sacerdotes em civilizações que se desenvolveram na região do Oriente Próximo. A 
corrente hierocrata de pensamento é aquela que defende a supremacia do poder espiritual sobre o 
mundo. Será a contrapartida da corrente dualista, na qual Dante se insere, que defende um equilíbrio 
entre os poderes espiritual e temporal. 
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concedido licença desde 1219. Bolonha se caracterizava por uma grande divisão: a 

faculdade formada pelos estudantes italianos, os citramontanos; e os estudantes 

estrangeiros, ou ultramontanos. Apresentava o mesmo esquema de faculdade de 

artes para o nível básico, e, as faculdades superiores ofereciam os cursos de Direito, 

tanto canônico, que também se tinha em Paris, quanto o civil baseado no antigo 

Direito romano. Apesar de não haver documentos ou fontes que comprovem, os 

biógrafos de Dante Alighieri afirmam que ele estudou em Bolonha, e também tinha 

contatos com a universidade de Paris36. 

 Bolonha também forma muitos canonistas ligados à corrente de pensamento 

hierocrata. Segundo Verger, somente dois centros de ensino, no século XIII, tendem 

a defender os interesses do poder temporal: a universidade de Nápoles, ou studium 

generale de Nápoles, fundado pelo imperador Frederico II, em 1224, com o intuito de 

obter apoio e formar homens instruídos para seu reino, oferecendo-lhes riquezas e 

boa carreira em troca; e os studia de Castela, que possibilitaram a redação das Siete 

Partidas do rei Afonso X o Sábio, um conjunto de normas jurídicas, numa espécie de 

texto legislativo a favor da coroa castelhana37. 

   

1.2.1 Dos textos de autoridade 

 

De qualquer forma, fosse em Paris, em Bolonha ou em outra universidade, todas 

elas apresentavam um método muito específico de ensino: a escolástica. Franco 

Alessio nos descreve este termo de maneira bem sucinta: 

Designa-se, pois, pelo termo “escolástica”, o magistério de um 

corpo profissional que se apóia sobre o estatuto sancionado 

pelo papa e que se compõem de mestres encarregados de 

comentar textos consagrados que têm autoridade. (ALESSIO, 

2006, p. 367). 

                                                           
36

 Veremos esta questão de forma mais detalhada no capítulo 2 desta dissertação. 
37

 Ver: VERGER, Jacques. “Frederico II e a fundação da universidade de Nápoles (1224)” e “As 
universidades nas Siete Partidas de Afonso X, o Sábio (c. 1260)” In: Cultura, Ensino e Sociedade no 
Ocidente nos séculos XII e XIII. Bauru: Edusc, 2001, pp. 246-256. 
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 Interessa-nos frisar os “textos consagrados que têm autoridade”. Posto que a 

escolástica tem, como uma de suas principais práticas, o comentário dos textos de 

autoridade. Daí surge a chamada “escola dos comentadores”. Os grandes mestres 

das universidades se restringiam a escrever comentários, interpretações a partir dos 

textos que o estatuto da universidade, sancionado pelo papa, considerava fontes de 

saber incontestáveis. Neste rol, incluem-se a Bíblia, os Pais da Igreja como Santo 

Agostinho, algumas obras de Aristóteles que vinham sendo traduzidas, e textos do 

Direito romano (Corpus iuris civilis da época de Justiniano) e do Direito canônico 

(bulas papais). Alessio afirma38 que a escolástica e a universidade medieval são 

indissociáveis. Controlada por mestres considerados como aqueles que detinham os 

“verdadeiros saberes”, a escolástica e a universidade medieval se fecham em si, 

num contínuo de comentários e comentários dos comentários. Atendo-se apenas ao 

latim, a escolástica se prendia ao que os textos antigos de autoridade afirmavam, 

sem nenhum desvio literário que pudesse supor algum tipo de novidade. 

 Tal prática reflete um sentimento que se mostra presente em muitas fontes 

documentais do período, sobretudo escritas por homens ligados ao mundo 

eclesiástico: o da insegurança. Insegurança civil diante das guerras. Insegurança 

material diante de invasões e fenômenos da natureza que poderiam devastar 

plantações. Insegurança espiritual perante as tentações e o risco da danação eterna. 

Entretanto, não podemos afirmar que a sociedade medieval como um todo vivia com 

insegurança, do modo que as fontes ligadas à Igreja transmitem em seus discursos. 

No caso dos mestres das universidades, esta insegurança está no risco de deturpar 

os ensinamentos do passado, os quais carregavam a verdade do princípio dos 

tempos. Ela se manifesta através de uma atitude de conservação, pela qual os 

comentadores não se desviam do texto original. De acordo com Jacques Le Goff: 

 

Daquilo que pode avançar, só é seguro o que tem uma garantia 

no passado. Entre as garantias, nenhuma era mais privilegiada 

do que a das autoridades. Foi evidentemente na teologia, a 

ciência suprema, que o uso das autoridades encontrou seu 

                                                           
38

 Ver: ALESSIO, Franco. “Escolástica” In: LE GOFF, Jacques & SCHIMITT, Jean-Claude (org.). 
Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru: Edusc – Imprensa Oficial do Estado, 2002, vol. I, 
pp. 368-369. 
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coroamento e, fundamentando toda a vida espiritual e 

intelectual, foi submetida à mais estreita regulamentação. A 

autoridade suprema estava nas Escrituras, a qual se juntava a 

autoridade dos Pais da Igreja. (LE GOFF, 2005, p. 326)
 39 

 

Desta maneira, Le Goff nos ajuda a compreender a maneira de pensar dos 

comentadores escolásticos. A verdade já estava posta. Cabia, aos mestres 

universitários, a tarefa de comentar tais verdades de modo a enquadrá-las na 

realidade presente, apontando as possíveis soluções para os conflitos que se 

desenrolavam. 

Como afirma Talita Cristina Garcia em sua dissertação de mestrado40, provar 

algo pela autoridade é a forma de argumentação mais utilizada nas doutrinas 

hierocráticas, e também, nas dualistas. No que concerne à Bíblia, sua autoridade 

estava entrelaçada à fé, era a palavra incontestável de Deus. No que concerne aos 

demais autores humanos, tanto os Pais da Igreja quanto filósofos da Antiguidade 

como Aristóteles, sua autoridade se dava pela experiência e pela razão, 

corroborados ao longo do tempo, dos séculos. A própria palavra auctor (autor) no 

Medievo, como ela nos faz lembrar, carregava a ideia de alguém que era capaz de 

produzir um escrito, e sua credibilidade era confirmada pelo tempo. 

As traduções também obedeciam a este crivo. Ao passo que a escolástica 

fazia uso estrito do latim, a herança da Roma clássica permanecia num acesso mais 

fácil. Mas, as obras do grego e do árabe necessitavam de tradução. E, somente se 

empenhava em traduzir as obras que se julgava ser uma fonte de autoridade. A 

grosso modo, textos com mais de dois séculos de existência já possuíam esse 

critério de “autoridade”. Para os estudantes de medicina, Avicena fora fundamental. 

Para os filósofos, juristas e canonistas, Aristóteles foi a fonte principal.  

 

 

                                                           
39

 Ver: LE GOFF, Jacques. “O Sentimento de Insegurança” e “O recurso à Antiguidade: as 
autoridades” IN: A Civilização do Ocidente Medieval. Bauru: Edusc, 2005, pp. 325-329. 
40

 Ver: GARCIA, Talita Cristina. “Das maneiras de provar” In: A paz como finalidade do poder civil: o 
Defensor pacis de Marsílio de Pádua (1324). (História, Dissertação de Mestrado). Universidade de 
São Paulo, 2008, pp.44-50. 
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1.2.2 Das traduções de Aristóteles 

 

Alessio nos chama a atenção ao afirmar que a escolástica marca o triunfo de 

Aristóteles41. Pois, o mestre escolástico era aquele especialista num determinado 

campo do saber, fosse a teologia, o direito (civil ou canônico) ou a medicina. 

Contudo, todos estes deveriam passar, num primeiro estágio, pela faculdade de 

artes, que constituía a base filosófica comum a todas as faculdades superiores 

citadas acima. E o saber filosófico lá ensinado estava intimamente ligado às 

traduções de Aristóteles, recém-feitas. Mais do que se embasar nas doutrinas 

específicas do filósofo grego, a faculdade de artes se centrava em sua “lógica”. 

Portanto, é a técnica lógico-linguística aristotélica42 que conduz os comentários dos 

mestres escolásticos que, ao se especializarem em suas áreas, estarão aptos a 

encontrar e a apontar as verdades contidas nos textos de autoridade, lançando luz 

sobre as dúvidas que a subjetividade de um leitor leigo poderia criar. 

 Aristóteles começa a ser traduzido no Ocidente no período entre 1120 e 1270. 

No que concerne aos seus textos políticos, a Ética começou a ter pequenos 

fragmentos traduzidos para o latim entre fins do século XII e inícios do XIII, até 

Roberto Grosseteste (1168-1253) traduzí-la por completo em 1246. E a Política foi 

traduzida entre 1260 e 1265 por Guilherme de Moerbeke (1215-1286). 

 Tanto Franco Alessio43, quanto Joseph Canning44 ressaltam a inovação e o 

desafio que a filosofia aristotélica promoveu no seio da escolástica do século XIII. 

Sobretudo, a partir da ordem do papa Alexandre IV (1254-1261) que impôs a 

presença das Ordens Mendicantes (dominicanos e franciscanos) dentro das 

cátedras da Universidade. Contudo, a “novidade” da filosofia lógica e pagã de 

Aristóteles não se contrapôs à “tradição” da filosofia teológica cristã baseada nos 

Pais da Igreja, e referida, principalmente, como “agostiniana” (pela influência mais 

acentuada dos escritos de Santo Agostinho), ou “Patrística”. Para a filosofia 

aristotélica, era na natureza de um organismo (seja natural ou humano) que se devia 

buscar o princípio intrínseco de todo o saber e de seu funcionamento. Para a 

                                                           
41

 ALESSIO, Franco. Op., cit., p. 370. 
42

 Para mais detalhes do funcionamento do método de comentários escolástico, ver: ALESSIO, 
Franco. “’Lectio’ e ‘Quaestio’” In: Op., cit., pp. 371-373. 
43

 Ver: ALESSIO, Franco. “Agostinianos e Aristotélicos” In: Op., cit., pp. 373-378. 
44

 Ver: CANNING, Joseph. “Introduction” In: Op., cit., pp. 2-7. 
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tradição agostiniana, a filosofia está intimamente ligada à fé no credo cristão, a qual 

deve ser realizada na meditação e na busca interior pela luz do alto. No que diz 

respeito às questões de poder, para os agostinianos, o poder provinha de Deus, a 

fonte máxima de legitimidade de poder e de autoridade, tanto laica quanto espiritual. 

Enquanto, para os aristotélicos, a justificativa para a autonomia de uma ordem 

política separada da espiritual apresentava uma base naturalista, mas acrescida de 

concepções da comunidade cristã, e de Deus novamente como fonte máxima do 

poder que se divide igualmente entre os dois chefes universalistas da humanidade. 

Estas duas correntes de pensamento se mantêm no âmbito das universidades, e, é 

a partir de sua junção que os comentadores hierocratas ou dualistas passarão a 

embasar os seus tratados políticos. Sobre esta consonância, a professora Ana Paula 

Tavares Magalhães corrobora que: 

 

A associação entre o ethos cristão do conhecimento – 

sintetizado por Agostinho e amplamente adotado pelos Padres 

medievais – e o método “científico” aristotélico – baseado na 

lógica e no conhecimento sensível e associado à Escolástica –, 

foi uma das realizações mais marcantes do Ocidente latino, e 

teve lugar, sobretudo, no ambiente da Universidade.45 

 

 A partir daí, e com as disputas de poder e legitimidade da autoridade postas 

no conflito entre o rei francês e o papa Bonifácio VIII, começou a surgir uma série de 

escritos sobre as questões de poder da época, os quais chamamos de “tratados 

políticos”. Os precursores destes tratados, obedecendo a diversos interesses, e 

sendo redigidos em contextos extremamente específicos num curto período de 

tempo (1296-1303), Joseph Canning nos ajuda ao classificá-los em “tratados 

menores” e “tratados maiores”46, os quais nos deteremos um pouco no próximo 

tópico, para então chegarmos ao De Monarchia de Dante Alighieri.  

 

                                                           
45

 Ver: Magalhães, Ana Paula Tavares. “The medieval university and the ethos of knowledge: 
Franciscan friars, patristic tradition, and scholastic `instruments’”. In: Acta Scientiarum. Education 
(Print), v. 37, p. 237-245, 2015. 
46

 Ver: CANNING, Joseph. “The lesser tracts” e “The major tracts” In: Op., cit., pp. 18-29; 29-59. 
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1.2.3 Dos Tratados Menores 

 

 

De acordo com Canning, os chamados “tratados menores” foram pequenos 

textos, todos anônimos, escritos em resposta direta às bulas e decretos lançados no 

conflito entre o rei Filipe o Belo e o papa Bonifácio VIII. Todos eles pendem para a 

defesa do rei. 

 O primeiro deles, Antequam essent clerici47, foi escrito entre agosto de 1296 e 

setembro de 1297, como uma resposta direta à bula de Bonifácio, Clericis laicos, 

que, como já vimos, proibia o rei francês de taxar os clérigos. O autor anônimo deste 

tratado baseia seus argumentos no Novo Testamento e ataca, diretamente, o 

princípio da libertas ecclesiae do modo que vinha sendo conduzido pelo papa. Neste 

tratado, o autor defende que a liberdade da Igreja não pode ser restrita aos 

interesses do papa e do corpo eclesiástico dos clérigos, uma vez que a Igreja é 

entendida como a “comunidade de todos os fiéis”, sejam eles clérigos ou leigos. 

Portanto, ambos têm direito à liberdade proporcionada por Deus para 

desempenharem seus papéis. Da mesma forma, o papa não poderia restringir os 

deveres do rei, que são proteger seus súditos (tanto clérigos quanto leigos) e o bem-

estar de seu reino. E, seria lícito ao rei taxar os clérigos, ao passo que estes não têm 

como se defender por não poder pegar em armas. 

 O segundo “tratado menor” é outro texto anônimo, mais extenso que o 

anterior, intitulado Disputatio inter clericum et militem48, cujo conteúdo faz supor que 

fora escrito como uma resposta em favor do rei contra a bula papal Ausculta fili de 

1301. Esta foi a primeira bula a ser veementemente rejeitada na corte francesa, ao 

afirmar que o papa seria superior ao rei49. Tal tratado fora mais influente na história 

do pensamento político francês, ao passo que tem o intuito de corroborar a máxima 

de rex in regno suo est imperator (o rei é imperador em seu reino). Mais tarde, foi 
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 Antes de haver clérigos, em latim. 
48

 Disputa entre um clérigo e um cavaleiro, em latim. 
49

 O que faz supor tal data de composição deste tratado, segundo Canning, é uma passagem do 
tratado que faz referência ao tipo de linguagem usada por Bonifácio na bula Ausculta fili. O autor 
anônimo afirma: “Eu dei uma grande risada, quando ouvi que fora recentemente decretado pelo 
Senhor papa Bonifácio que ele próprio é e deve ser senhor sobre todos os principados e reinos”. 
(Tradução nossa, a partir do inglês de Canning, que traduzira do original em latim. Ver: CANNING, 
Joseph. Op., cit., p. 21). 
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incorporado num compêndio de 1376, chamado Somnium viridarii (Sonho do 

Pomar). O tratado se desenvolve num diálogo ao estilo dialético de tese e antítese, 

entre um cavaleiro e um clérigo. O objetivo maior é demonstrar a separação entre os 

poderes temporal e espiritual. Baseando-se, também, nos Evangelhos do Novo 

Testamento, o interlocutor, na personagem do cavaleiro, busca esclarecer a 

natureza do poder que Cristo legou a Pedro. Há uma distinção, segundo ele, entre o 

Cristo da humildade, mortal, e o Cristo glorificado após a sua ressurreição. O que 

corresponderia a dizer que Pedro, ao ser considerado como seu vicário, herdara o 

poder (dominium) que Cristo exercera na Terra como homem, não aquele poder 

máximo (potestas) após sua ascensão aos céus. Assim sendo, o poder do papa 

corresponderia a um tipo de guia espiritual da humanidade, como fora Jesus em sua 

encarnação, mas de maneira alguma estaria relacionado à posse de bens ou 

poderes sobre outros governantes. 

 O terceiro e maior dos “tratados menores” que Canning lista é o Quaestio in 

utramque partem50. Canning o classifica como um tratado bem estruturado, seguindo 

o pensamento escolástico, ao passo que, além de usar referências do Novo 

Testamento, também apresenta argumentos derivados dos Direitos civil e canônico. 

Sua data de criação é incerta, mas a maior parte dos historiadores acredita ter sido 

redigido entre a promulgação do panfleto Deum time por parte da corte francesa 

contra o papa em 1301, e a convocação da Assembleia dos Estados Gerais em abril 

de 1302. Apesar de pender para o lado do rei, tal como os outros citados acima, este 

apresenta um equilíbrio maior entre os poderes espiritual e temporal. A principal 

novidade deste tratado é a questão de defender que os poderes espiritual e temporal 

são separados e distintos porque eles provêm de diferentes espécies (genera, em 

latim). Assim como a natureza humana possui duas espécies: a mortal do corpo, e a 

imortal da alma. O poder temporal estaria restrito às questões do homem terreno, 

enquanto o poder espiritual deveria se ocupar das questões da alma e da salvação 

dos homens. O autor anônimo deste tratado reconhece que o poder temporal não 

pode estar submisso ao espiritual, nem vice-versa, posto que eles obedecem à 

ordens diferentes. O tratado reconhece que o rei francês não encontra nenhum 

superior nas questões temporais. Mas, também, reconhece que o papa possui uma 

dignidade superior como chefe do poder espiritual, do que o rei nos assuntos 
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52 
 

terrenos. E, justamente por isso, não pode o papa se envolver com questões de 

dignidades inferiores. Da mesma forma, como se afirma, no Evangelho de Mateus 

(Mateus, 10,9), que Cristo dissera “não possuirás nem ouro nem prata”51, não pode 

a Igreja se tornar senhora de bens e assuntos terrenos. 

 Por fim, redigido simultâneamente ao Quaestio, Canning também nos relata 

sobre o tratado Rex pacificus52, o qual traz uma noção mais detalhada da dualidade 

e do equilíbrio dos poderes já presente no Quaestio. O autor anônimo do Rex 

pacificus define bem a analogia dos poderes com a dupla natureza do ser humano, 

na qual o poder espiritual se coaduna com as funções da cabeça do corpo, enquanto 

o poder temporal o faz com as funções do coração. 

 

 

1.2.4 Dos Tratados Maiores 

 

 

Enquanto podemos perceber que os tratados menores eram todos de 

natureza franceses, todos pendendo para a defesa da figura do rei e para a negação 

da plenitudo potestatis do papa, e referentes às questões específicas da disputa 

entre o rei francês e o papa, os tratados maiores listados por Canning são 

diametralmente opostos. São escritos por mestres conhecidos das Universidades, 

pertencem ao ramo do pensamento político hierocrático, que defende a supremacia 

completa do poder papal sobre todos os demais, ou seja, são os principais teóricos 

da plenitudo potestatis. Além de não fazerem referências específicas ao conflito 

entre Filipe o Belo e Bonifácio VIII. Eles não foram redigidos, tal qual os tratados 

menores, como respostas imediatas aos episódios deste conflito, mas tentam 

responder às questões de limites e delimitações de direitos e deveres dos poderes 

espiritual e temporal da época, que se colocava, fosse no âmbito da coroa francesa, 

fosse no âmbito do império ou da cúria romana. Entre os autores destes tratados, 

Canning nos apresenta Egídio Romano (c.1243-1316), Tiago de Viterbo (1255-

1307), e Henrique de Cremona (? - m. 1308). João Quidort, ou João de Paris, (1255-
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1306) é o único dentre os tratadistas maiores elencados que assume a corrente de 

pensamento dualista em detrimento da hierocrática. 

 O primeiro e mais curioso autor a ser tratado por Canning é Egídio Romano. 

Egídio fora professor de teologia na Universidade de Paris e chefe dos agostinianos 

ali. Egídio se dedicara à produção de pensamentos acerca do poder em dois 

momentos completamente distintos de sua vida. O primeiro foi quando o rei Filipe III 

da França o confiou como tutor de seu filho, o futuro rei Filipe o Belo. Redigiu à 

época, em 1277-79, o De regimine principum (Sobre os governos dos príncipes), 

considerado um dos primeiros e mais proeminentes espelhos de príncipe53 da Idade 

Média, no qual faz uso da filosofia aristotélica para defender a autonomia do poder 

temporal político. O segundo momento, após ter sido elevado ao cargo de arcebispo 

de Bourges, em 1294, pelo papa Bonifácio VIII, foi a escrita do De ecclesiastica 

potestate (Sobre o poder eclesiástico) em 1302. Este tratado eleva, ao máximo, as 

teorias hierocratas a favor da supremacia do poder papal. Canning atenta para o fato 

de este tratado conter cerca de 200 páginas, e ser de difícil leitura, com passagens 

difusas e repetitivas, o que pressupunha que foi escrito sob demanda urgente. As 

principais máximas do tratado foram a base para a redação da bula mais polêmica 

de Bonifácio VIII, a Unam Sanctam de 1302. Egídio não traz nenhuma novidade, 

nenhuma nova teoria em seu tratado De ecclesiastica potestate. Ele retoma e eleva 

as ideias hierocratas. Entre suas fontes estão a Bíblia, as bulas do direito canônico, 

Aristóteles, Agostinho, Bernardo de Claraval e Hugo de São Vítor. Egídio retoma54 a 

teoria dos dois gládios desde Lucas (apóstolo) até Bernardo de Claraval, e a teoria 

das dignidades defendida por Hugo de São Vítor, elevando-as a um patamar 

superior, no qual ele confunde a totalidade da Igreja (entendida como a comunidade 

de todos os fiéis) na pessoa do papa. Sendo o papa o representante de todos os 

cristãos, todo o poder que vem de Deus passa por ele, estende-se ao mundo, e, 
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 Os espelhos de príncipe eram um gênero de escritos políticos da Idade Média e da Renascença 
que apontavam para as atitudes, direitos e deveres dos governantes temporais, fossem eles 
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deste, retorna ao papa. Todo o poder (dominium) temporal e todas as propriedades 

do mundo estariam sob o poder (potestas) máximo (plenitudo potestatis) do papa. 

 O segundo tratado maior considerado por Canning é de um discípulo de 

Egídio Romano, Tiago de Viterbo. Em seu De regimine christiano (Sobre o governo 

Cristão), de 1302, Tiago escreve um tratado mais bem-estruturado do que o de seu 

mestre Egídio, dividido em duas partes: a primeira dedicada à natureza da Igreja, e a 

segunda onde ele explana as relações da Igreja com os poderes espiritual e 

temporal. Dedicando o tratado ao papa Bonifácio VIII, e exaltando as teorias 

hierocratas, logo Tiago de Viterbo é nomeado arcebispo de Benevento e arcebispo 

de Nápoles no mesmo ano da divulgação do tratado. Nele, Tiago afirma que a Igreja 

deveria ser tratada como “regnum” (reino), pois ela provém de dupla natureza: da 

graça espiritual e da natureza terrena. Portanto, a Igreja detém os meios e a 

autoridade para comandar todos os assuntos do mundo. Cristo confiara a Pedro e a 

seus sucessores o poder da graça e o poder régio. Somente o poder espiritual, o 

papa, desse modo, é detentor da graça, e ele deve ter o poder de controlar os outros 

governantes temporais, pois é a graça que lhe confere a autoridade de aperfeiçoar a 

natureza. Enquanto que o poder temporal está restrito a garantir o bem-estar dos 

homens durante sua existência na carne. E é neste ponto que o tratado de Tiago 

diverge do de Egídio. Ao passo que Egídio defende que somente o poder espiritual 

tem validade, Tiago aponta para a necessidade do poder temporal, posto que os 

homens não podem viver sem uma ordem. Nisto, Tiago de Viterbo segue a teoria da 

ordem natural de Aristóteles, e a atualiza para o conceito do que ele chamou de 

graça divina. O poder temporal, assim, não poderia ser excluído, se se considerar 

que a natureza, também, é criada pela graça divina. Desta maneira, o poder 

espiritual perfeito, possuidor da graça, complementa e guia o temporal imperfeito e 

apenas natural. Portanto, o tratado de Tiago de Viterbo se mostra como um exemplo 

da maneira pela qual os escolásticos podiam usar os argumentos aristotélicos para 

corroborar suas teorias hierocráticas, sem recorrer somente ao agostinianismo. 

 Henrique de Cremona é o autor menos conhecido entre os tratadistas maiores 

de Canning. Seu tratado De potestate papae (Sobre o poder dos papas) apresenta 

cerca de 13 páginas, mas se considera a notoriedade que ele alcançou na época. 

Desconhece-se se ele foi escrito dentro da própria cúria romana, ou em um período 
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em que Henrique passou na corte francesa no ano de 1302, quando da publicação 

do panfleto Deum time e da convocação dos Estados Gerais. O foco principal de seu 

tratado gira em torno da famosa Doação de Constantino, a qual Henrique justifica 

como prova de que Cristo agiu para transferir o poder do império para a sua Igreja. 

Assim sendo, o poder universal, tanto da Igreja quanto do império e dos diversos 

reinos, pertence tão e somente ao papa, líder máximo desta Igreja. A ideia desta 

cabeça única, em detrimento de diversas cabeças que formariam um monstro, 

também foi determinante para a escrita da bula Unam Sanctam, estando Henrique 

muito próximo de Bonifácio VIII à época. 

 João Quidort, também conhecido como João de Paris, é a exceção à regra 

dos pensadores que já elencamos. Ele é um dominicano que se forma em teologia 

na Universidade de Paris, mas acaba expulso e proibido de lá lecionar em 

decorrência de suas ideias sobre a Eucaristia. Estima-se que ele tenha escrito, entre 

fins de 1302 e inícios de 1303, o seu tratado De regia potestate et papali (Sobre os 

poderes reais e papais), no qual ele demonstra sua posição dualista apontando os 

equívocos presentes nos escritos hierocratas de Henrique de Cremona, de Tiago de 

Viterbo, e de Egídio Romano. Ele demonstra ter conhecimento do conteúdo dos 

tratados menores Quaestio in utramque partem e o Rex pacificus, além de beber nos 

textos de autoridade primordiais, a Bíblia, o direito civil e canônico, e a Ética e a 

Política de Aristóteles. Canning define seu tratado como um mosaico55 que reúne 

questões presentes em todos os tratados precedentes. João Quidort parte do 

princípio presente no Quaestio e no Rex pacificus da dualidade da natureza dos 

poderes: tanto o espiritual quanto o temporal derivam de Deus, mas cada um tem a 

sua esfera de atuação, sem um estar submisso ao outro, posto que lidam com 

diferentes matérias. O poder temporal provém da natureza para o controle da 

sociedade humana, e precede, em antiguidade, o poder espiritual, que se estabelece 

a partir dos clérigos. Estes devem atuar como ministros de Deus, preparar os 

homens para o seu destino maior, e ministrar os sacramentos. Ele nega que a Igreja 

pudesse ser considerada um reino, como diz Tiago de Viterbo. Nega a plenitudo 

potestatis defendida por Egídio Romano. Assim como, também, nega a validade da 

Doação de Constantino proclamada por Henrique de Cremona. O que João Quidort 

nos traz de novidade é o conceito de que o papa poderia interferir nos assuntos 
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temporais somente em casos de destituir um governante temporal que conduzisse o 

povo à heresia. Do mesmo modo pelo qual o rei poderia interferir nos assuntos 

espirituais se um determinado papa estivesse indo contra os dogmas da fé cristã. E, 

no último capítulo de seu tratado, Quidort nega a validade da transferência do 

império desde a época de Carlos Magno, dos gregos para os alemães 56. Para ele, o 

império já estava ultrapassado, e o poder máximo temporal residia na figura do rei 

francês. 

 

 

1.3 A escrita do “De Monarchia” 

 

 

O De Monarchia (Sobre a Monarquia, numa tradução literal do latim) de Dante 

Alighieri desponta neste cenário de tratados políticos uma década após todos estes 

precedentes. Dante o escreve entre os anos de 1312 e 1313, fora do âmbito das 

disputas entre Filipe o Belo e Bonifácio VIII. Este papa já se encontrava morto, e o 

papado já havia caído nas mãos da coroa francesa, que transferiu sua sede de 

Roma para Avignon. Em momento nenhum Dante faz referência ou menciona o rei 

francês ou qualquer outro governante temporal que não fosse o imperador. E, 

mesmo ao tratar do imperador, Dante utiliza uma linguagem geral, o imperador 

analisado como “cargo”, não um determinado homem em específico. 

 

Chamo a atenção para este fato, pois nos ajuda a compreender porque 

estamos classificando o De Monarchia dentre o gênero dos tratados políticos 

medievais, em detrimento de outro gênero dedicado às figuras do poder, também 

muito comum neste período, os espelhos de príncipe. 

 Michel Senellart57, em sua obra “As artes de governar”, traz esclarecimentos 

sobre o que esse gênero de espelhos de príncipes representou ao longo dos séculos 
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medievais58. Presente desde a filosofia helenística com Cícero, e proliferado a partir 

do século XII, os escritos do gênero dos espelhos de príncipe sempre foram 

redigidos e direcionados a um governante em específico, fosse ele Nero, Carlos 

Magno, ou Lorenzo de Médici. Para além de se tratar de meros manuais de conduta, 

como se fosse um receituário que o príncipe deveria seguir a risca para se tornar um 

bom governante, os espelhos de príncipe carregavam esta expressão de “espelho”, 

por se tratar o príncipe do reflexo do que deveria ser aquele povo que estivesse sob 

seu comando. De acordo com Senellart, “O príncipe-espelho pressupõe o espelho 

do príncipe” (SENELLART, 2006, p. 50). Desta maneira, os espelhos de príncipe 

buscavam, na figura pessoal do príncipe, as virtudes, a moral e a ética que deveriam 

ser refletidas em seu povo. Trata-se de um gênero literário no qual há uma busca de 

autoconhecimento do governante frente ao seu ofício: 

O espelho adquire assim a função de um manual familiar do 

qual convém servir-se todo dia, tendo em vista conduzir-se 

(quid agere, quid cavere) e modificar-se (quid esse). Ele não se 

inscreve numa relação narcísica consigo mesmo, mas numa 

prática ascética. Remete aquele que governa os outros à 

necessidade de governar-se a si mesmo para conformar-se [...] 

à eminência de seu ofício. (SENELLART, 2006, p. 53). 

 

O gênero dos tratados políticos é distinto. Não se trata de uma seleção de 

virtudes e boa conduta a ser tomada por um governante específico. Como pudemos 

observar nas breves citações, no tópico anterior, nos escritos dos tratadistas 

políticos, busca-se a lógica do funcionamento da natureza do poder. Poder este do 

qual um homem é investido, seja ele o papa, ou o imperador, ou outro governante 

laico. Porém, um poder que transcende este homem. Este é, apenas, um veículo 

para a manifestação das qualidades desse poder, que englobam a ordem, o 

comando, a salvação. Os tratados políticos, que proliferaram entre as décadas de 

1290 e 1320, dentre os quais encontramos o De Monarchia, fazem parte de um 

gênero de escrita que versa sobre um poder que já está estabelecido por Deus, e 
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que precisa ser compreendido em sua essência pelos homens que foram 

designados a exercê-lo na Terra para o direcionamento dos homens à salvação.  

 Uma característica comum a todos os tratados políticos é a predominância do 

latim. Sejam os tratados anônimos escritos no calor no conflito entre o rei francês e o 

papa, sejam os tratados dos mestres escolásticos que discorrem sobre as nuances 

entre os poderes temporal e espiritual, seja o De Monarchia de Dante (que sempre 

fez uso da língua vernácula da região da Toscana em seus trabalhos), todos eles 

estão escritos em latim. O latim, para além de ser a língua da qual a Igreja fazia uso 

em sua liturgia, é o idioma no qual se convencionou, à época, tratar das questões de 

autoridade e de poder. Era em latim que estavam os textos que os tratadistas 

utilizavam como fontes de verdade, fossem eles a Bíblia, os filósofos da Antiguidade, 

ou os Pais da Igreja. Portanto, ao se falar de poder, dever-se-ia recorrer ao latim. 

Somente poderia compreender o poder quem compreendesse seu linguajar, o latim. 

E, ao passo que os tratadistas buscavam comentar ou esclarecer a verdade daquilo 

que defendiam, necessitava-se escrever em latim, para que seus próprios escritos 

pudessem, um dia, ser reconhecidos como fontes de autoridade também. 

 Ademais, o latim carregou uma peculiaridade fundamental, no que concerne à 

linguagem específica do poder medieval, da qual as línguas vernáculas que dele 

derivaram não dispõem: a pluralidade de significados da própria palavra “poder”. No 

latim medieval presente nos tratados políticos, podemos encontrar três palavras 

distintas que se traduzem como “poder”: dominium, potestas, e regimen. Ao traduzi-

las, seja para o italiano (potere), português (poder), francês (pouvoir) ou inglês 

(power), perdemos a distinção de significado delas, que é essencial para a 

compreensão da lógica do poder medieval. 

 Quem nos dá uma luz para entender o que cada um destes três vocábulos 

significa é o medievalista Alain Guerreau, em sua obra “Feudalismo: um horizonte 

teórico”. Segundo ele, em se tratando do âmbito da Europa medieval, “há que 

raciocinar fundamentalmente em termos de poder e não de direito” (GUERREAU, 

1980, p. 218). Ou seja, o poder que se exerce no Medievo não está estabelecido em 

regras de direito, que pressupõem uma estrutura estatal que só terá lugar na 

Modernidade. O poder no Medievo é o poder sobre terras e sobre homens. É, 

fundamentalmente, um dominium. 
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 Dominium, de acordo com ele, remete à domus, ao senhor dono de uma 

casa, como Cícero utilizava. O dominium, ao longo dos séculos medievais, passa a 

ser entendido como o poder de um senhor laico, ou eclesiástico, que possui uma 

casa (domus), e dependentes (camponeses, vassalos, fiéis, etc). Guerreau segue, 

também, as definições apresentadas no dicionário de léxicos latinos medievais de 

J.F. Niermeyer59, no qual a palavra dominium apresenta as seguintes interpretações: 

1 – comando, poder; 2 – direito de propriedade; 3 – domínio; 4 

– reserva senhorial; 5 – os bens que se encontram na mão do 

senhor e que não são concedidos em feudo; 6- senhorio; 7 – 

suserania feudal; 8 – a autoridade que o senhor exerce sobre 

os vassalos; 9 – a autoridade espiritual de um bispo; 10 – a 

autoridade exercida por um abade num mosteiro. 

(GUERREAU, 1980, p. 219). 

 O termo potestas, em contrapartida, não se apresenta com a mesma 

conotação material, dos assuntos mundanos. Potestas, segundo Guerreau, 

ilustra a evolução inversa; em latim clássico: poderio, poder, 

em particular poder de um magistrado. Os autores cristãos, 

além dos sentidos clássicos, empregam potestas a propósito 

das “potências” divinas ou infernais. (GUERREAU, 1980, p. 

220). 

 É com este último significado citado, o de potência divina, que potestas 

aparece nos tratados políticos, no que concerne ao poder que vem de Deus e é 

delegado aos seus representantes máximos na Terra, o papa e o imperador. A 

maneira pela qual esta potestas chega até esses dois homens e de que forma eles 

exercem seu valor é que se investiga nos tratados políticos do baixo Medievo. 

 Dante Alighieri, entretanto, não utiliza nenhuma das duas expressões, nem 

dominium nem potestas em seu De Monarchia. Ao se referir aos poderes temporal e 

espiritual, ele faz uso do terceiro vocábulo que citamos: regimen. Quem nos auxilia 

com uma descrição pormenorizada do termo regimen na Idade Média, é Michel 

Senellart: 
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(1) Regimen significa primeiramente a direção (gubernatio) da 

cidade, [...] consiste na utilização dos meios apropriados para 

conduzir a cidade [...] (2) Designa igualmente a ação de conter 

(sustentatio) os homens, como se freia um cavalo com a rédea 

para impedir que sua velocidade o lance num precipício, (3) a 

justa medida (temperies) que devem se impor os que entram 

em cólera excessiva [...] (4) a moderação (moderatio), [...]  

enquanto ato de conduzir, dirigir o homem para afastá-lo do 

mal; [...] (5) Chama-se regimen, além disso, a guarda ou 

proteção atenta (custodia) da cidade [...] (6) a ação de reger ou 

dirigir (regere) [...] o governo; (8) enfim a administração da 

cidade (administrativo), não enquanto órgão, mas enquanto 

dignidade (honor municipalis). (SENELLART, 2006, p.26)60. 

  

Ou seja, quando Dante opta por utilizar a palavra regimen para se referir aos 

poderes temporal e espiritual, ele já carrega, implicitamente, a concepção de que os 

detentores de tais poderes (o papa e o imperador) são homens que devem carregar 

estas qualidades acima citadas, cujo dever é exercer o poder como guias para a 

salvação eterna. O papa, no âmbito da alma. O imperador, no âmbito terreno, como 

um filósofo guia. Um equilíbrio perfeito e natural, que parecia estar sendo esquecido 

perante as disputas de poder que se desenrolavam no Ocidente medieval nos 

primeiros anos do século XIV. Fatos estes, que levaram Dante a se dedicar a 

escrever o De Monarchia, como ele mesmo afirma. 

 

1.3.1 Da justificativa do tratado  

 

Dante abre seu tratado com a justificativa de que as verdades sobre a 

monarquia temporal há muito haviam sido abandonadas e distorcidas por outros: 
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Meditando com frequência a respeito disso, para que um dia 

não fosse recriminado de ter enterrado o talento, decidi propor-

me não somente a amadurecer, mas especialmente a produzir 

frutos para o bem-estar coletivo e tornar públicas verdades 

ainda não abordadas por outros. [...] Ora, entre as verdades 

ocultas e úteis, o conhecimento da monarquia temporal é muito 

útil, mas também de todo abandonada; e foi descurada por 

todos porque não traz qualquer lucro material imediato. Em 

vista disso, proponho-me em trazê-la à luz das trevas em que 

jaz, de modo que, empenhando-me com esforço em favor do 

mundo inteiro, possa conquistar, como primeiro entre todos 

para glória minha, a palma de tão nobre competição. 

(Monarquia, I, I)61. 

 

É fato que Dante rejeita qualquer menção à monarquia que não se refira ao 

império. Ao afirmar que o conhecimento da monarquia temporal foi abandonado, 

descurado e ainda não abordado por outros, podemos compreender como uma 

crítica aos tratados anteriores que se dedicaram somente ao poder francês, e, 

quando tocavam no assunto do império, era para demonstrar sua debilidade. O que 

o preocupa é o destino do império, que parecia cair no esquecimento. Logo em suas 

primeiras linhas Dante deixa bem claro que o que ele entende por “Monarquia” é o 

império: 

 

Em primeiro lugar, é necessário procurar saber o que se 

entende por monarquia temporal, em relação a suas 

características essenciais e com base em seu significado 

específico. A monarquia temporal, denominada também 

império, é, portanto, um único principado e superior totalmente 
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a todos os outros, inclusive a todas e sobre todas aquelas 

instituições que são medidas pelo tempo. (Monarquia, I, II)62. 

 

  Assim, Dante inaugura um novo ponto de discussão que sai da órbita das 

disputas entre o reino francês e o papado. Pois que, para ele, como pudemos 

observar no trecho acima, a realeza francesa não passava de uma dentre as várias 

“instituições regidas pelo tempo”, completamente subordinada à autoridade imperial 

maior. Não podemos afirmar em que medida Dante Alighieri chegou a ter 

conhecimento ou não dos escritos que elencamos acima como tratados menores e 

maiores. Contudo, se levarmos em consideração a questão da validade dos textos 

de autoridade que se usava na época, na qual eles só adquiriam status de 

autenticidade e de fonte de verdade decorridos cerca de dois séculos, poderemos 

compreender o silêncio de Dante e sua não menção a esses textos anteriores. Do 

mesmo como, apesar de o pensamento de Tomás de Aquino já estar sendo 

amplamente influente nas cátedras universitárias, seu nome ainda não é 

mencionado como fonte de autoridade por se tratar de um homem de tempos 

recentes, cuja autoridade não fora corroborada pelo passar do tempo. Entretanto, é 

perceptível que o discurso de Dante no De Monarchia seja uma espécie de resposta 

aos demais tratadistas, quando ele anuncia que tratará de “tornar públicas verdades 

ainda não abordadas por outros.” Compartilhamos, aqui, da mesma concepção de 

Bakhtin, quando ele defende que todo discurso é uma resposta a outros discursos já 

proferidos anteriormente. 

 Diretamente citadas, Dante faz uso das autoridades da Bíblia (principalmente, 

dos Evangelhos de Lucas, Mateus e João, além das Epístolas de Paulo), de 

Aristóteles, de Agostinho, e de autores clássicos como Tito Lívio, Homero, Boécio, 

Virgílio, Cícero, e Paulo Orósio. Sobretudo de Aristóteles, Dante faz uso de suas 

principais obras: a Ética a Nicômaco, a Política, e a Metafísica.  

 Dante, na justificativa de seu tratado, acaba por se colocar também como 

futura fonte de autoridade, ao passo que ele afirmara que, dentre as verdades 
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 Referente ao segundo tópico do Primeiro Livro. No original: “Primum quidem igitur videndum quid 
est quod 'temporalis Monarchia' dicitur, typo ut dicam et secundum intentionem. Est ergo temporalis 
Monarchia, quam dicunt 'Imperium', unicus principatus et super omnes in tempore vel in hiis et super 
hiis que tempore mensurantur.” (De Monarchia, I, II). 
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ocultas e úteis, ele se propõe a tirar das trevas a da monarquia temporal para que, 

“empenhando-me com esforço em favor do mundo inteiro, possa conquistar, como 

primeiro entre todos para glória minha, a palma de tão nobre competição”. 

 

 1.3.2 Da necessidade da monarquia universal 

 

 O tratado De Monarchia apresenta uma estrutura de divisão em três partes, 

que Dante chama de “livros” (libri). No Livro Primeiro (Liber primus), além da 

justificativa da escrita do tratado, a qual já vimos nos trechos acima, Dante 

demonstra seu amplo conhecimento da filosofia aristotélica ao tentar responder à 

questão: “A monarquia temporal é necessária ao bem-estar do mundo?”63. Aqui, 

Dante se utiliza das concepções de felicidade e da ordem natural aristotélicas. No 

Livro Segundo (Liber secundus), Dante procura demonstrar de que forma o império 

atual é herdeiro do antigo império romano, e como Deus designara a este império 

romano o controle do mundo. Para tal, os escritos dos autores clássicos da Grécia e 

de Roma lhe são favoráveis. E, no Livro Terceiro (Liber tertius), Dante apresenta 

seus argumentos mais polêmicos, retomando, negando ou reafirmando todas as 

questões de poder abordadas pelos outros tratadistas: a Doação de Constantino, a 

analogia dos dois gládios, a analogia das duas luminárias celestes, a questão das 

dignidades, a analogia da dupla natureza do Homem em corpo e alma. 

 Interessa-nos, aqui, fazer breves apontamentos sobre os do primeiro livro do 

De Monarchia, para, depois de compreendermos a trajetória de Dante como homem 

político, aprofundarmo-nos na análise do terceiro livro que dialoga com os demais 

tratadistas da época. 

 Nos itens I e II do primeiro livro do De Monarchia, Dante justificara a escrita 

do tratado, e o que ele entende como monarquia temporal, ou universal: o império. 

Nos itens III e IV, ele afirma que o gênero humano fora criado por Deus para uma 

determinada finalidade: a de agir através de seu intelecto. E, esta ação, governada 

pelo intelecto, tem um propósito último: a paz. Para se que se alcance tal meta, 
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 Monarquia, I, V. No original: “utrum ad bene esse mundi Monarchia temporalis necessaria sit.” 
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Dante chega à pergunta, no item V, se “a monarquia temporal é necessária ao bem-

estar do mundo?”. Sua resposta imediata, além de afirmativa, é corroborada por 

Aristóteles, a quem Dante denomina, apenas, como “filósofo”: 

 

A primeira questão pode ser esta: A monarquia temporal é 

necessária ao bem-estar do mundo? Posto que não há 

obstáculos decorrentes da força da razão ou da autoridade, 

pode-se responder a essa pergunta positivamente com 

argumentações extremamente válidas e evidentes, entre as 

quais transparece por autoridade aquela enunciada pelo 

filósofo em sua Política. Com sua venerável autoridade, afirma 

nessa obra que, quando muitas coisas são ordenadas para um 

mesmo fim, é necessário que uma delas dirija ou governe e 

que todas as outras sejam dirigidas ou governadas. Não se 

deve ser levado a acreditar nisso somente pelo glorioso nome 

do autor dessa obra, mas também pela razão indutiva. 

(Monarquia, I, V)64. 

 

  Neste ponto, Dante nos apresenta de que maneira irá conduzir sua 

explanação ao longo do tratado. Para além de se valer da corroboração 

argumentativa das autoridades do passado, ele começa a discorrer de um modo 

indutivo, que leva o leitor a acompanhar o raciocínio dele, através da lógica, e 

chegar à conclusão desejada. Ele segue o item V exemplificando que a família 

necessita de um único guia, o pai ou o mais idoso da casa; assim como o vilarejo 

necessita de um chefe; a cidade necessita de um governante direto e não oblíquo; e 

o reino necessita de um rei. Ao se referir a uma forma de fazer política direta, e não 

oblíqua, Dante está defendendo que o poder, na cidade, seja governado por um só, 

seja um monarca ou um grupo de cidadãos aristocratas que visem o bem comum 

daquela cidade; diferente de formas oblíquas de exercer o poder, como a tirania ou a 
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 No original: “Itaque prima questio sit: utrum ad bene esse mundi Monarchia temporalis necessaria 
sit. Hoc equidem, nulla vi rationis vel auctoritatis obstante, potissimis et patentissimis argumentis 
ostendi potest, quorum primum ab autoritate Phylosophi assummatur de suis Politicis.  Asserit enim ibi 
venerabilis eius autoritas quod, quando aliqua plura ordinantur ad unum, oportet unum eorum regulare 
seu regere, alia vero regulari seu regi; quod quidem non solum gloriosum nomen autoris facit esse 
credendum, sed ratio inductiva.” (De Monarchia, I, V). 
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oligarquia, nas quais não se tem como prioridade de condução o bem comum. Ele 

volta a condenar tais regimes no item XII, dizendo que: 

 

“Se impera somente o monarca, o gênero humano depende de 

si mesmo e não de outros; só então realmente são corrigidos 

aqueles regimes políticos – como são as democracias, as 

oligarquias e as tiranias – que reduzem o gênero humano à 

escravidão, como fica evidente para quem os examina a todos 

eles. Somente então podem governar de modo correto os reis, 

os aristocratas, que são chamados também os melhores, e 

aqueles que sustentam a liberdade do povo.” (Monarquia, I, 

XII)65. 

 

Apesar de todo o raciocínio lógico que Dante utiliza para demonstrar que o 

seu argumento de que somente a monarquia universal temporal é capaz de guiar a 

humanidade de acordo com a ordem natural e divina, em detrimento das demais 

formas de governo, é no âmbito da própria experiência política de Dante, em 

Florença, que podemos encontrar as raízes de tal condenação. A comuna de 

Florença, desde o século XI, apresentava uma forma peculiar de governo, do qual 

Dante fez parte, e a qual foi a causa de seu exílio. Portanto, para melhor 

compreendermos o porquê de Dante enxergar no governante único e universal a 

única forma de atingir a paz, examinaremos, no próximo capítulo, como se constituiu 

o governo da comuna florentina, e qual papel Dante desempenhou nesse cenário 

político. 
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 No original: “Genus humanum solum imperante Monarcha sui et non alterius gratia est: tunc enim 
solum politie diriguntur oblique—democratie scilicet, oligarchie atque tyrampnides—que in servitutem 
cogunt genus humanum, ut patet discurrenti per omnes, et politizant reges, aristocratici quos 
optimates vocant, et populi libertatis zelatores” (De Monarchia, I, XII). 
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CAPÍTULO 2 

Os caminhos de Dante Alighieri pelas esferas de poder 

 

No primeiro capítulo analisamos as chaves de leitura que nos possibilitaram 

compreender o panorama de como estavam estruturados os poderes no mundo 

cristão ocidental medieval à época em que Dante viveu, a transição entre os séculos 

XIII e XIV. Agora, o nosso objetivo, neste capítulo, é analisarmos de que maneira 

Dante atuou dentro deste cenário político, como ele adentrou na vida política, que 

tipo de educação ele obteve para chegar lá, quais papéis ele desempenhou, que tipo 

de contato ele teve com as figuras de poder; e como, a partir de todas essas 

experiências, tanto intelectuais quanto práticas, desencadeou-se a escrita do tratado 

político De Monarchia. Seria enganoso tentarmos justificar que a posição que Dante 

estabelece em seu tratado de defensor de um governo único e universal, como o 

império, seria produto apenas de sua reflexão intelectual e filosófica. Pois que Dante 

fora um homem político atuante em sua cidade natal, Florença. 

A comuna de Florença, na Itália, durante o século XIII, apresentava um 

complexo sistema de governo, pouco comum no Ocidente cristão medieval.  Ali, 

Dante deu seus primeiros passos no âmbito da política e por entre as esferas de 

poder da região, e, mesmo após seu exílio, a comuna permaneceu fortemente viva 

em todos os seus escritos, influenciando sua compreensão de mundo. Ser florentino, 

como veremos, era a única descrição que Dante fazia de si mesmo em suas cartas. 

Portanto, procuramos entender o que era essa comuna, qual seu papel, qual seu 

funcionamento, como se dá sua organização política. 

 

2.1  A comuna de Florença no século XIII 

 

 

Quando pensamos em Florença logo nos vem à mente uma cidade 

fortemente marcada como símbolo da cultura do Renascimento, com construções 

relativamente baixas, onde só se destaca a imponente cúpula da Catedral de Santa 
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Maria del Fiore1. Cidade berço de grandes nomes como Dante Alighieri, Filippo 

Brunelleschi, Nicolau Maquiavel, Botticelli, e da família Médici. Entretanto, a comuna 

de Florença de Dante era bem distinta dessa imagem. 

Para compreendermos esta Florença do século XIII que embalou as 

primeiras concepções de poder e de política de Dante Alighieri, faz-se necessário 

indagarmos em que região específica do Ocidente cristão medieval ela está situada, 

qual a importância do seu status de “comuna” e o que isto lhe confere, e como suas 

estruturas políticas internas estavam organizadas. 

 

2.1.1 Da localização da cidade 

 

O espaço produz a história tanto quanto é modificado e 

construído por ela. Entre os elementos espaciais que 

estruturam a evolução dos conjuntos históricos, nada há de 

mais revelador nessa interação e dessas transformações que a 

relação entre centro(s) e periferia(s), e a observação de sua 

evolução dentro de seus limites. (LE GOFF, 2002, p. 201). 

 

 

O medievalista Jacques Le Goff trabalha acima com as relações entre centro 

e periferia na Idade Média. Ao longo de sua explanação, ele atenta para o fato de 

que, para compreendermos a organização do espaço na Idade Média, precisamos 

entender que inexiste um único centro, mas há um policentrismo heterogêneo e 

descontínuo no Ocidente medieval. Cada lugar estabelecia um centro de acordo 

                                                           
1
 A cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, projetada e construída por Filippo Brunelleschi 

(1377-1446), é a primeira façanha arquitetônica deste tipo desde a Antiguidade. Até então, em 
todo o Ocidente medieval, o estilo gótico dedicara-se a grandes torres e agulhas que 
apontassem aos céus, e a paredes extremamente altas sustentadas por colunas que 
culminavam em arcos ogivais, mas nunca construiu cúpulas desde o Panteão romano. O 
projeto da cúpula de Brunelleschi era ainda mais audacioso por suas dimensões: o octógono 
que serviria como sua base possuía mais de 40 metros de diâmetro. Brunelleschi criou todo um 
novo sistema de tijolos em espinha de peixe que jogam o peso para baixo e para fora, 
sustentados por anéis concêntricos de pedra que os amarram e impedem que o domo imploda 
ou desmorone. Também inovou ao criar duas cúpulas, uma interna e outra externa, de modo 
que as intempéries da natureza não prejudicassem a estrutura e a beleza da pintura do interior. 
A imponente cúpula de Santa Maria del Fiore, desta maneira, coroou o centro religioso de 
Florença, e a própria cidade como berço da arquitetura renascentista. Além de estabelecer um 
novo tipo de artista através de Brunelleschi: o arquiteto. Sua suntuosidade e beleza se 
tornaram a representação concreta do poder florentino como centro irradiador de arte e de 
riqueza, tanto material quanto intelectual. 
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com sua sacralidade, ou relevância política ou econômica. As cidades da Alta Idade 

Média estabeleciam seu centro em torno dos mosteiros e das igrejas, que além de 

serem o centro administrativo da localidade, na maioria dos casos também eram 

depositários das relíquias de algum santo. A partir do século X, com o 

desenvolvimento mais efetivo do sistema de produção feudal, os senhorios 

configuram seus centros em torno do castelo. E, do século XII em diante, a partir do 

novo ímpeto que ganharam as atividades comerciais no Ocidente, no chamado 

Renascimento comercial e urbano, os centros das cidades se tornam múltiplos: o 

mercado, a praça pública, a catedral, as portas da cidade. A cidade era um centro 

em si, contendo diversos centros em seu interior. No caso das comunas italianas 

como Florença, o mercado era o centro mais proeminente, posto que as questões 

econômicas eram a base da organização social e política destas comunas.  

 

A nível mais abrangente, o Ocidente cristão medieval apresentava dois 

centros fundamentais: Roma e Jerusalém. Estando Jerusalém no centro de 

inúmeros mapas2 da época, mas fora do território europeu geograficamente, Roma 

se consolida como força centrípeta, atraindo peregrinações pela sua sacralidade 

(túmulo de Pedro e Paulo), e como sede dos dois poderes universalistas de então, o 

papado e o império. 
 

 

Roma, enquanto sede do poder da Cristandade ocidental, não se reduzia 

apenas à cidade que conhecemos hoje. Todo o centro da península itálica, a região 

do Lácio, estava submetido aos domínios do papa, os Estados Pontifícios, cujo 

estabelecimento veremos um pouco mais adiante. E Florença, cidade fundada 

desde a Antiguidade como Florentia, encontrava-se perto das fronteiras dos Estados 

Pontifícios. Portanto, podemos dizer que Florença encontra-se na periferia de um 

dos principais centros de poder do Ocidente medieval.  

 

Le Goff conclui que a multiplicidade de centros criou uma rede de 

interconexões, onde cada centro é um nó desta rede. Cortada pelo rio Arno, 

Florença também era uma importante passagem de ligação entre Roma e o centro 

do poder dos reis capetíngios, Paris. Assim, a estrada também adquire sua 

                                                           
2
 Importante atentar para o fato de se tratarem de mapas alegóricos, distintos de mapas 

precisos desenvolvidos a partir da cartografia alguns séculos mais tarde. Em sua maioria, 
tratavam-se de mapas que costumavam representar as três regiões do mundo conhecido 
(Europa, Ásia e África do norte), sem nenhuma precisão latitude ou longitudinal, sempre com 
Jerusalém figurando ao centro, no “coração” do mapa. 
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relevância neste cenário. E Florença, nesta perspectiva, é, novamente, um lugar 

periférico, uma passagem, que interconecta dois importantes centros de poder do 

Medievo. 

 

Desta maneira, esses dois vieses nos ajudam a compreender, ao longo 

desta dissertação, o lugar de Florença: uma cidade próxima do maior centro político 

e religioso da Cristandade, Roma; e uma “periferia” de passagem quase obrigatória 

na ligação com o outro centro político que aumentava o seu poderio frente ao 

papado, Paris3.  

 

Atualmente, Florença localiza-se na região administrativa do centro da Itália 

chamada de Toscana4. Contudo, em se tratando do período medieval, onde 

inexistiam tais regiões administrativas, costumamos tratar as cidades italianas que 

se localizavam acima dos Estados Pontifícios como “cidades do norte da Itália”. Tais 

cidades, como Milão, Gênova, Veneza, Siena, Pisa e Florença se destacavam pelas 

suas estruturas herdadas da época imperial da Roma antiga, que lhes conferia um 

dinamismo político e econômico únicos em todo o Ocidente cristão medieval, que 

diferia da estrutura rural dos senhorios, predominantes, sobretudo, na França. O 

historiador Perry Anderson, ao traçar um mapa do feudalismo europeu5, distingue 

três zonas de desenvolvimento citadino a partir do século XI: os alódios ao norte 

(Inglaterra e Germânia), os feudos6 ao centro (França), e as cidades ao sul, 

referindo-se ao norte italiano. Cidades que, como ele bem chama a atenção, obtêm 

um caráter próprio de desenvolvimento a partir do século XI, o sistema de governo 

comunal. Sistema este que só se dará entre as cidades do norte da Itália durante o 

Medievo. 

                                                           
3
 Sobre a dinâmica da relação entre Roma e Paris no século XIII, trataremos mais a frente 

ainda neste capítulo, no tópico 1.2.5. 
4
 A Itália está dividida em vinte regiões administrativas atualmente. Cada região se subdivide 

em províncias, que se subdividem em comunas. A região da Toscana tem Florença como sua 
capital e província mais populosa. Ela faz fronteira ao norte com a Ligúria e a Emília-Romagna, 
a leste com a Úmbria e as Marcas, e ao sul com o Lácio onde está a capital do país, Roma.  
5
 Ver ANDERSON, Perry. “Tipologia das formações sociais” In: ANDERSON, Perry. Passagens 

da Antiguidade ao Feudalismo. Tradução: Renato Prelorentzou. 1ª edição. São Paulo: Editora 
Unesp, 2016, pp.173-192. 
6
 Aqui, Perry Anderson utiliza o termo “feudo” referindo-se à ideia de “senhorio”. Posto que 

“feudo” é um termo que abrange qualquer bem dado em troca numa relação entre suserano e 
vassalo, ambos da mesma condição social (nobre). Dentro das possibilidades de bens postos 
numa relação de vassalagem, o “senhorio”, ou seja, a propriedade da terra, assim como o 
direito de sua exploração, era um dos tipos de feudo. Para um debate mais aprofundado desta 
questão, ver: HEERS, Jacques. “Feudalismo e Senhorio” In: HEERS, Jacques. A Idade Média: 
uma impostura. Porto: Edições Asa, 1994, pp. 186-200. 
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2.1.2 Do status de “Comuna” 

 

As cidades do norte italiano, como já mencionado acima, mantiveram 

estruturas administrativas da época imperial romana que lhes conferiu um caráter 

mais dinâmico e distinto do restante das cidades do Ocidente medieval, 

principalmente no tocante às atividades econômicas. Contudo, elas não 

permaneceram apartadas da realidade medieval, e também incorporaram atributos 

de administração germânica, sobretudo quando da instalação dos Lombardos no 

norte da península entre os séculos VI e VIII. 

Paolo Colliva7 ao discorrer sobre a formação das comunas italianas8 atenta 

para o estabelecimento anterior de dois poderes que controlavam as cidades do 

norte italiano no Medievo: o conde e o bispo.  

O conde, proveniente das relações de poder lombardas, sobretudo após a 

submissão destes à Carlos Magno no século VIII9, não vivia nas cidades. O conde 

era um nobre que, como tal, exercia funções administrativas e militares. Ele pouco 

ou nada vivia nas cidades. Lá, geralmente, como seu representante, encontrava-se 

o visconde (vice-conde). No caso do norte italiano, começa a despontar uma 

autoridade crescente dos condes da casa de Canossa a partir do século X, quando o 

                                                           
7
 Professor de história da Universidade de Bolonha. 

8
 Ver: COLLIVA, Paolo. “Comuna” In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 1. Trad. Carmen C, Varriale et ai. 13ª edição. Brasília: 
Editora da Universidade de Brasília, 2010, pp. 192-200. 
9
 Carlos Magno, antes de se tornar imperador no ano 800, havia conquistado pela força da 

espada e se tornado rei de diversos povos de origem germânica que se espalharam pelo 
Ocidente à época, entre eles, os lombardos. De acordo com o historiador Jean Favier, 
atendendo a apelos do Papa Adriano I (772-795), Carlos Magno torna-se rei dos lombardos (e, 
por consequência, da Itália do norte e central, posto que os lombardos também dominavam 
Roma à época) em junho de 774, após meses de cerco contra o rei Didier. Posteriormente, 
como imperador, Carlos Magno passa a nomear homens de fidelidade para o controle e 
administração das diversas regiões de seu império, entre eles: condes, marqueses, duques. O 
conde é a figura mais próxima do imperador ou do rei, o comes, aquele que é companheiro do 
rei. Ele exerce as funções de governador de uma localidade que se convencionará, com o 
passar do tempo, a chamar de condado; mas que, originalmente, tratava-se por pagus (termo 
que também se liga à noção de “pagão”, aquele que é do pagus, do campo). O pagus será o 
pays da administração carolíngia. O pays substitui a civitas no que concerne à totalidade de um 
território. A civitas agora é apenas o coração do território, a sede do bispo, a antiga cidade 
(villa). Enquanto o conde é o chefe de todo o pays, ele não se confunde apenas à cidade, como 
ocorre com o bispo. O conde se tornará, ao longo dos séculos medievais, um senhor da 
nobreza guerreira, detentor de terras, de senhorios. Sua figura se distanciará da cidade. Seu 
representante na cidade será um homem de sua confiança, um vice comes, um visconde. Ver: 
FAVIER, Jean. “O conde” In: Carlos Magno. Tradução: Luciano Machado. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2004, p.279-289. 
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conde Sigrifed de Lucca10 inicia a expansão militar de sua dinastia conquistando a 

cidade de Parma. O ápice se dá com as conquistas do conde Bonifácio III de 

Canossa (985-1052) que alcança toda a região da Toscana, incluindo Florença e 

outras importantes cidades da época como Pisa, Pistoia, Modena e Ferrara. Sua 

filha e única herdeira, a condessa Matilde de Canossa (1046-1115), consegue 

manter o patrimônio da casa de Canossa com mãos de ferro e grande apoio dos 

papas11, sobretudo Gregório VII. Após a morte da condessa, sem herdeiros, os 

domínios condais da família de Canossa se fragmentaram e desapareceram entre 

cavaleiros e mercenários, além das cidades que conquistavam sua liberdade com o 

status de comuna. 

 

O outro e mais proeminente poder citadino, o bispo, passou a tomar as 

rédeas da administração das cidades do norte italiano desde o baixo império 

romano, quando eles já se encontravam entre os membros das antigas famílias 

senatoriais em declínio. Diferentemente dos condes que tinham o centro de suas 

atividades em seus domínios do campo, o bispo jamais saía da cidade. Ali era a sua 

residência e a sua sede. Mesmo a figura do já citado visconde nada mais fazia do 

que apenas representar, figurar a imagem do conde. Os trâmites administrativos da 

cidade estavam todos nas mãos do bispo. E, a partir do reinado de Oto I no século 

X, os bispos são mais favorecidos pelo poder imperial que os mantinha como um 

poder local não hereditário que jamais seria capaz de estabelecer uma dinastia que 

lhe fizesse frente. Colliva afirma12 que se trata de um processo de transformação do 

episcopus em comes (do bispo em conde), que fazia frente ao comes comes (ao 

conde de fato) e tornava a cidade (civitas) um distrito autônomo do restante dos 

domínios condais (pagus) imersos nas teias de relações feudo-vassálicas. Tal 

prática política se manterá até se intensificarem as disputas de quem teria o poder 

de investir os bispos, na Querela das investiduras, como veremos um pouco mais a 

frente. 

 

                                                           
10

 Ver BERTOLINI, M. G. “Note di genealogia e storia Canossiana,” In: I ceti dirigenti in Toscana 
nell'età precomunale. Atti del 1º Convegno di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana: 
Firenze, 1978, (Pisa, 1981), pp. 110-149. 
11

 Sobre as relações e influências de poder entre a casa condal de Canossa, o papado da 
Reforma gregoriana e os interesses do império, veremos mais detalhes ainda neste capítulo, 
no tópico 1.2.3. 
12

 Ver COLLIVA, Paolo. Op., cit., p. 193. 
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Costuma-se dizer que as comunas surgem quando as cidades expulsam o 

bispo de seu posto de mando. Ao mesmo tempo em que os domínios condais 

começam a se fragmentar de modo a não mais representar nenhum tipo de unidade 

ou de domínio de um senhor feudal destacado. Assim como quando da morte da 

condessa Matilde de Canossa que pulverizou seus domínios de todo o centro-norte 

da Itália. 

Colliva atenta para os dois grupos que formam o germe da comuna: um grupo 

proveniente do campo, os secundi milites13 de origem nas teias de relações feudo-

vassálicas que não encontram mais lugar no campo e migram para as cidades, e os 

grupos autóctones das cidades, os burgueses, que começam a ganhar força entre 

juízes, tabeliães, comerciantes e banqueiros. As comunas começam a surgir em 

Pisa em 1084, e em Gênova em 1099. Em Florença, ela se estabelece em 1138, de 

acordo com Jacques Le Goff14. Portanto, o estabelecimento do status de comuna 

para uma cidade representava sua liberdade do julgo do bispo e do conde. Quem 

passava a governar eram seus próprios habitantes, cada cidade passa então a 

cuidar de si própria e de seus interesses econômicos. Mas quem detém o poder 

entre os seus habitantes é outro processo de adaptações e de disputas políticas que 

marcarão a peculiaridade e a distinção de cada uma das cidades italianas. 

 

2.1.3 A organização política 

 

Florença não apenas experimenta um maior número de 

configurações e nuances políticas, como também delas nos presta 

contas com um grau de reflexão incomparavelmente maior do que 

aquele que encontramos nos demais Estados livres italianos e no 

Ocidente em geral. (BURCKHARDT, 2009, p. 104). 

 

Jacob Burckhardt define a comuna de Florença como um dos cenários 

políticos da península itálica mais rico em nuances políticas do que em seus 

vizinhos. Porém, no princípio do movimento de emancipação comunal, Florença se 

                                                           
13

 Tipos de subvassalos, os vassalos dos vassalos. 
14

 LE GOFF, Jacques. “Cidade” In: LE GOFF, Jacques & SCHIMITT, Jean-Claude (org.). 
Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru: Edusc – Imprensa Oficial do Estado, 2002, 
vol. I, p.225. 
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enquadra num esquema de desenvolvimento e organização política comum à 

maioria das comunas da região, como descreve Yves Renouard15. De acordo com 

ele16, as comunas italianas apresentam três fases de desenvolvimento político. 

 

Num primeiro momento, chamado de “comuna aristocrática”, em meados do 

século XII, a aliança dos secundi milites do campo com os setores de comerciantes 

e cambistas burgueses, que destituíram o bispo, estabelecem um sistema consular 

de governo, no qual o colégio consular, a assembleia, era constituída por 

representantes de quantos grupos emergentes na cidade existissem. Contudo, o 

grupo dos secundi milites possuíam primazia por serem aqueles que detinham a 

espada e eram capazes de proteger a comuna dos interesses de condes forasteiros 

e do próprio imperador. Além do fato de eles terem interlocução com os setores do 

campo, o qual começa a se apartar da realidade fechada da comuna, mas ainda é 

necessário como fornecedor de matéria-prima e consumidor. Daí a alcunha de 

“comunas aristocráticas”, posto que a classe dirigente girava em torno destes 

antigos subvassalos da nobreza feudal. Somente com a Paz de Constança em 1183, 

o imperador Frederico I Barba Ruiva irá reconhecer as liberdades e privilégios das 

comunas do norte da Itália, mesma data na qual, segundo documentos 

remanescentes17, encontramos os registros dos primeiros cônsules em Florença.  

 

Num segundo momento, já no início do século XIII, com o campo totalmente 

submisso à influência da comuna que não mais se encontrava vulnerável a ameaças 

externas, o desenvolvimento político começa a girar em torno das dissidências 

internas. O antigo grupo feudal dos secundi milites começava a enfrentar uma 

resistência maior dos membros da nova burguesia mercantil que almejava não 

somente o controle comunal interno, mas também aumentar suas redes de negócios 

                                                           
15

 Yves Renouard (1908-1965) foi um historiador francês, professor da École Française de 
Roma, um centro de estudos e pesquisas em História, arqueologia e ciências sociais. 
Especializou-se no estudo da Itália medieval.  
16

 Ver: RENOUARD, Yves. Les villes d’Italie, de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle. 2 
vols. Paris: Société d'édition d'enseignement supérieur, 1969. 
17

 Para Enrico Faini professor da Università degli Studi di Firenze e um dos mais importantes 
historiadores da atualidade especialista na história de Florença, notícias sobre os primeiros 
cônsules florentinos podem ser encontradas na Cronaca dello pseudo Brunetto Latini (Crônica 
do pseudo Brunetto Latini) de fins do século XII. Ver: FAINI, Enrico. Firenze nell’età românica 
(1000-1211) - L’espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto con il territorio. Firenze: 
Olschik, 2010, p.271. 
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e comércio a nível regional e, quiçá, supra regional. Para se sobrepor aos conflitos 

entre a velha camada feudal e a nova burguesa, algumas comunas como Milão, 

Bolonha, Veneza e Florença adotaram o recurso à figura do podestade18. O 

podestade era um estrangeiro da região que assumia o controle de magistrado 

máximo por um período limitado de seis meses a um ano, e garantia o 

desenvolvimento da comuna sem se misturar aos interesses específicos de um 

grupo ou outro da assembleia.  

Tal imparcialidade do podestade propiciou, ao longo do século XIII, a estas 

comunas citadas no parágrafo anterior19, o terceiro momento de desenvolvimento 

comunal que Yves Renouard pontuou: o da comuna popular. Os grupos burgueses 

puderam se desenvolver de tal modo a se organizarem em Corporações de Ofício, 

ou “Artes”. Este sistema das Artes provocou a divisão da sociedade em duas 

facções: o popolo grasso (povo graúdo) de banqueiros e grandes mercadores, a alta 

burguesia que já detinha seu lugar no governo da comuna há décadas, e o popolo 

minuto (povo miúdo) de artesãos e donos de oficinas manufatureiras, a média e 

baixa burguesia que reivindicava sua participação política mais ativa20. O que 

acabará fazer surgir a figura do capitão do povo, representante máximo de todo o 

“povo das artes”, de origem também estrangeira, em pé de igualdade com o 

podestade. A velha nobreza feudal da comuna agora encontrava sua voz junto 

deste, enquanto a burguesia o fazia através do capitão do povo21. As corporações 

                                                           
18

 Podestà no original. 
19

 Colliva chama a atenção para o fato de Milão, Bolonha, Veneza e Florença terem adotado o 
governo do podestade em detrimento de outras que não o adotaram, como Módena, Ferrara e 
Lucca. Estas acabaram por ter um desenvolvimento “menor” e menos proeminente em suas 
regiões, do que aquelas que o adotaram. Ver: COLLIVA, Paolo. Op., cit., p.197. 
20

 As Corporações de Ofício se subdividiam em vinte e uma Artes no seu auge, da década de 
1280 à 1342. O grupo do popolo grasso compreendia sete corporações: juízes e notários, 
mercadores, cambistas e banqueiros, produtores de lã; produtores de seda, médicos e 
boticários, coureiros e produtores de pele. O grupo do popolo minuto compreendia quatorze 
corporações: açougueiros, sapateiros, ferreiros e forjadores, curandeiros, canteiros e 
marceneiros, vinhateiros, padeiros, azeiteiros, alfaiates, chaveiros, couraceiros (fabricantes de 
couraças e espadas), arreeiros, lenhadores e albergueiros. Ver: MONTANELLI, Indro. Dante e 
il suo Secolo. Milano: Rizzoli Editore, 1964, p.162. 
21

 Esta “diarquia” entre o podestade e o capitão do povo tende a perdurar até o estágio final 
das comunas, quando elas deixam de ser a “comuna popular” e caem no sistema de governo 
das “signories”, no qual um príncipe, uma família com características dinásticas ou um 
conselho oligárquico assumirão o poder. Em Florença, será a família Médici a detentora do 
poder a partir do século XV. A comuna dará lugar, então, a uma cidade-Estado, ou um 
principado. Ver: BURCKHARDT, Jacob. “O Estado como Obra de Arte” In: A Cultura do 
Renascimento na Itália. Tradução: Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009, pp. 
36-144. 
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de ofício, com o tempo, passam a se tornar requisito básico para o ingresso de 

qualquer cidadão nas atividades políticas de Florença. 

Portanto, percebemos que a comuna florentina, quando do nascimento de 

Dante Alighieri em 1265, já se apresentava como um complexo sistema político que 

congregava um antigo resquício da nobreza rural feudal, e uma burguesia nascente 

que já se diferenciava entre os grandes magnatas e os pequenos artesãos. 

Entretanto, retomando o excerto de Burckhardt no início deste tópico, em se tratando 

de configurações e nuances políticas mais ricas do que no restante da Itália, 

Florença abrigará em seu seio a disputa entre guelfos e gibelinos que será central 

nas lutas políticas do último quartel do século XIII e na atuação política de Dante em 

sua cidade natal. 

 

2.1.4 Os guelfos e gibelinos 

 

Podemos definir os guelfos como aqueles que eram partidários da influência 

papal sobre as políticas administrativas das comunas do norte italiano. Em 

contrapartida, os gibelinos são aqueles partidários da influência do imperador. A 

disputa entre guelfos e gibelinos22 ocorreu em diversas comunas italianas, mas em 

nenhuma delas houve embate tão profundo como em Florença. 

Na comuna florentina do século XIII, a disputa entre guelfos e gibelinos 

adentrou em antigas rixas familiares que remontavam ao período que ficou 

conhecido como “sociedade das torres” em Florença. Esta sociedade das torres23 

                                                           
22

 O termo guelfo advém do termo germânico Welf, que representava uma casa dinástica das 
regiões do império mais próximas ao norte italiano. No século XII, com a morte do imperador 
Henrique V (1081-1125) sem herdeiros, findou-se a dinastia dos Sálios no controle do Sacro 
Império. Com isto, a família dos Welf era uma das mais poderosas para entrar na linha de 
sucessão imperial. Os Welf possuíam estreitas ligações com a influente condessa Matilde de 
Canossa, que era detentora de quase todas as terras do norte italiano à época. Matilde tinha 
sangue Welf por parte de mãe, e casara-se com Guelfo V também da mesma família. Por ser 
ela uma forte defensora do papado, como veremos mais adiante, os Welf tinham o apoio 
pontifício na sucessão imperial. Com isto, aqueles voltados à influência papal ganharam a 
alcunha de “guelfos”, a forma latinizada de Welf. Em contrapartida, o termo gibelino vem de 
Waiblingen, nome de uma região que abrigava o castelo de Waiblingen, sede das casas 
dinásticas dos Sálios e de seus sucessores no controle do império, os Hohenstaufen. Daí, seus 
partidários serem alcunhados de “gibelinos”. 
23

 Para estudos mais aprofundados sobre o tema, encontramos algumas ponderações na obra 
de Enrico Faini. Ele afirma que a sociedade de torres era: “[...] um grupo social que se movia 
aos mais altos níveis da política citadina e, de fato, a dirigia. Não é por acaso que neste grupo 
encontramos a concentração mais alta de pessoas envolvidas no governo da Comuna. [...] Não 
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significava o prestígio, o poderio econômico e militar das famílias mais abastadas da 

cidade. Quanto maiores as torres e mais estrategicamente localizadas, maior seria 

sua riqueza e sua influência, agregando grupos de famílias menos destacadas como 

seu séquito, formando verdadeiros clãs rivais. 

A origem das rixas familiares se deu no círculo dos antigos cônsules 

descendentes dos grupos de secondi milites feudais. Em 1216, de acordo com 

Faini24, por dissidências de alianças matrimoniais, Buondelmonte dei Buondelmonti 

foi assassinado próximo da Torre dos Amidei. A partir deste episódio, 

desenvolveram-se dois núcleos familiares principais em Florença: o clã dos 

Buondelmonti associados aos Pazzi e aos Donati, que ocupavam a região leste de 

Florença e a Via del Corso25; e o clã dos Amidei associados aos Uberti e aos 

Lamberti, que ocupavam a região mais central florentina, próximos da Ponte Vecchio 

e da Piazza della Signoria26. O clã Amidei-Uberti se manteve favorecido durante o 

comando de Frederico II como imperador, ligando-os cada vez mais à causa 

imperial, formando a camada gibelina de Florença. Originalmente, o termo “guelfo” 

designava todo aquele que não fosse gibelino, mesmo sem estar em consonância 

com a política pontifícia. Logo, o clã Buondelmonti-Donati associou-se a esta 

alcunha. Com a queda da dinastia Hohenstaufen em 1250, os ânimos se acirram na 
                                                                                                                                                                          
somente encontramos relacionados, nessas sociedades de torres, os cônsules e seus 
familiares, mas também aqueles provenientes de diversos estratos sociais menos prestigiosos. 
[...] As torres citadinas, apesar de sua vocação guerreira e seus aspectos desagradáveis na 
paisagem, tendiam mais que tudo a identificar e a consolidar os interesses de um clã familiar. A 
sua altura devia constituir a representação física da extensão de seu círculo, da sua potência 
econômica e de sua influência.” Ver: FAINI, Enrico. Op., cit., p.161-169. (Tradução nossa). 
Também encontramos uma detalhada dissertação de mestrado na San Jose State University, 
na qual o autor, Paul R. Harrison percorre desde as origens deste sistema, seu apogeu nos 
séculos XII e XIII e seu legado e reminiscências no século XIV. Ver: HARRISON, Paul R. The 
Tower societies of medieval Florence. (History, Master’s Theses). San Jose State University, 
2005. 
24

 Ver: FAINI, Enrico. Il gruppo dirigente fiorentino dell'età consolare. Archivio storico italiano, 
2004, vol. 162, pp. 199-231. 
25

 A via del Corso é uma rua de Florença que se localiza numa das regiões mais antigas da 
cidade, onde se prolongava o decúmano romano (a denominação que os romanos davam à 
principal via que cortava a cidade de leste a oeste). 
26

 A Piazza della Signoria é um dos palcos mais emblemáticos dos acontecimentos políticos de 
Florença. Durante o século XIII, abrigou a residência dos Uberti e a torre representante de seu 
poderio. Após a expulsão de todos os gibelinos de Florença em 1289, iniciaram-se os planos 
de construção do Palácio dos Priores (hoje conhecido como Palazzo Vecchio) que derrubou a 
torre dos Uberti. Segundo o cronista florentino Giovanni Villani (1276-1348) em sua “Nuova 
Cronica” erguer o palácio em tal localidade era uma maneira de a nova elite guelfa assegurar 
que os Uberti rebeldes jamais conseguiriam seu poder novamente. E de assegurar a proteção 
dos magistrados e priores da violência das ruas a que eles estavam sujeitos perante aos 
ataques das duas facções políticas de então. O Palácio comporta uma nova torre, a Torre de 
Arnolfo (em homenagem ao seu arquiteto, Arnolfo de Cambio) que é um dos principais 
símbolos florentinos atualmente. 
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comuna. Enquanto os Donati se familiarizaram cada vez mais com a causa e o apoio 

papal, os gibelinos se aliavam aos herdeiros de Frederico II no reino da Sicília27, que 

pretendiam aumentar seu poderio também entre as comunas do norte italiano. O 

primeiro grande confronto se dará na Batalha de Montaperti em 1260. Esta foi 

desastrosa para os guelfos florentinos que acabaram por serem exilados da cidade. 

Este foi o auge do poderio gibelino em Florença. Entretanto, em 1266, o reino da 

Sicília cai nas mãos da casa francesa de Anjou, pondo fim ao maior aliado dos 

gibelinos na região. Estando em consonância com o papa, a presença da casa de 

Anjou na península italiana foi um novo ânimo para os guelfos retomarem sua força. 

Em 1289, na Batalha de Campaldino, os guelfos reconquistam o poder total sobre 

Florença e expulsam os gibelinos da comuna.  

A partir de então, Florença presencia um fenômeno que não teve igual em 

nenhuma outra comuna vizinha: a divisão dos guelfos entre brancos e negros. Por 

volta de 1296, alcançaram Florença alguns dissidentes da cidade de Pistoia que, 

também por dissidências familiares, já carregavam as alcunhas de “Bianchi” e 

“Neri”.28 Os negros associaram-se ao clã guelfo mais tradicional dos Buondelmonti-

Donati, agora sobre a liderança mais proeminente dos Donati. Fazendo frente à 

ancestralidade dos Donati, ligada à nobreza de secundi milites, o antigo clã gibelino 

dos Amidei-Uberti tinha dado lugar a uma nova força familiar, a dos Cerchi. Os 

Cerchi eram comerciantes da região rural recém chegados a Florença, e de fortuna 

construída em pouco tempo. E coube a eles o apoio aos novos guelfos brancos, os 

quais não eram tão radicais quanto os antigos gibelinos. Eles defendiam um 

equilíbrio maior entre papa e imperador. 

O maior confronto entre guelfos brancos e negros se dará em 1300, e seguirá 

até 1301, cujo desfecho será a expulsão dos brancos (entre eles, Dante Alighieri) e a 

intervenção da coroa francesa em ajuda aos apelos do papa Bonifácio VIII, como 

veremos adiante. 

                                                           
27

 Reis da Sicília, herdeiros de Frederico II: Conrado IV (1250-1254); Conradino (1254-1258); e 
Manfredo (1258-1266). 
28

 Os Cancellieri eram uma das famílias mais importantes de Pistoia devido às suas atividades 
mercantis. Após um episódio malfadado de violência entre dois jovens da família, esta se 
dividiu em duas facções: uma se intitulou “bianchi” (brancos) devido a serem descendentes de 
Bianca, primeira esposa de Cancellieri; a outra, em oposição, adotou a alcunha de “neri” 
(negros). 
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Não obstante, temos aqui o complexo quadro político de Florença durante o 

século XIII, que alimentou as primeiras concepções de poder e de política de Dante 

Alighieri. Dante vive numa localidade onde os poderes de diversas origens se 

opõem, sejam elas a velha nobreza que não encontrava mais lugar no campo e foge 

para a cidade, ou a burguesia autóctone citadina. Veremos, no próximo tópico, como 

Dante atuou e quais cargos ocupou durante este período. Pudemos observar, como 

Hilário Franco Jr. indica29, um aburguesamento da nobreza (dos secondi milites), e 

um enobrecimento da burguesia (associação em clãs familiares, sociedade de 

torres). Entretanto, percebemos que a comuna, apesar de organizada a partir da 

expulsão do poder nobre feudal (conde) e do eclesiástico (bispo), e de se fechar em 

si, não conseguiu apartar-se por completo dos interesses externos. As lutas entre o 

papa e o imperador pela hegemonia na península italiana foram substanciais no 

tocante aos destinos políticos da comuna.  

 

2.2 Dante, homem político 

 

 

Dante iniciou-se na vida política em sua cidade natal, Florença. Esta foi a 

primeira esfera de poder com a qual ele teve contato. As políticas particularistas 

entre os diversos grupos de origens feudais e burguesas, como já estudados neste 

capítulo, deram origem a duas principais facções, ou partidos, os guelfos e os 

gibelinos, os quais refletiam, a nível citadino (ou comunal, posto que Florença era 

uma comuna), as disputas universalistas entre a hegemonia do poder papal e do 

poder imperial sobre a península itálica. Interessa-nos aqui analisar de que maneira 

Dante se posicionou frente a estes conflitos, e quais cargos ele alcançou nesta vida 

pública florentina, o que acabará por lhe condenar ao exílio. É a partir de suas 

experiências nessa condição de exilado, que o poeta se decide por escrever o 

tratado De Monarchia, ao passo que não havia mais condições de continuar 

exercendo algum tipo de comando ou de cargo de poder. 

 

                                                           
29

 Ver: FRANCO JR, Hilário. Dante Alighieri: o poeta do absoluto. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2000, p. 21-22. 
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 2.2.1 Os primeiros passos na vida política 

 

Os antepassados de Dante30, seu avô, pai, eram do partido dos guelfos 

(partidários da independência das repúblicas italianas e aliados do poder papal). 

Durante o governo do imperador Frederico II, os gibelinos (partidários do poder 

imperial) ganharam sucessivas batalhas, exilando os guelfos de Florença. Dante 

Alighieri nascera no ano de 1265, logo após a batalha de Montaperti (1260), a qual 

havia destituído os guelfos do poder de Florença temporariamente. A família 

Alighieri, aliada aos guelfos, contudo, não fora prejudicada à época devido à sua 

pequenez diante do cenário da cidade. Dante, desta forma, nasceu já influenciado 

pelas disputas políticas de sua cidade natal. 

Dante casa-se com Gemma Donati em 1277. A família Donati era a família 

mais poderosa de Florença31 que sustentava e patrocinava os guelfos. Foi por 

intermédio deste casamento, que Dante iniciou sua carreira política na cidade, 

continuando sob a influência guelfa que tinha desde pequeno. Em 1289, Dante 

integrou a cavalaria florentina na batalha de Campaldino, que colocou em confronto 

a Florença guelfa versus a cidade de Arezzo, de predominância gibelina. Florença 

saiu vitoriosa, e o poderio guelfo reforçado. Em 1295, a participação política de 

Dante ganha mais força com a eliminação do partido gibelino de Florença. Os 

guelfos, então, dividiram-se em duas facções: os brancos, novos ricos que 

ascendiam graças ao comércio e defendiam o equilíbrio de poder entre o papa e o 

imperador; e os negros, de linhagens antigas que se prendiam ao poder eclesiástico 

do papa. Apesar das tradições familiares de Dante, sua experiência política aliada 

ao conhecimento de questões de direito que ele adquirira ao longo do tempo, leva-o 

a se aliar ao partido dos guelfos brancos mais moderados, que correspondiam as 

suas concepções de condução da política. 

                                                           
30

 Para maiores informações sobre os antepassados de Dante, sobre o papel da família 
Alighieri no cenário florentino, consultar o artigo acadêmico de Enrico Faini: FAINI, Enrico. 
“Ruolo sociale e memoria degli Alighieri prima di Dante”. In: Reti Medievali Rivista – Dante 
attraverso i documenti. Famiglia e patrimônio (secolo XII-1300 circa). A cura di Giuliano Milani e 
Antonio Montefusco. 2014, vol. 15, n. 2, pp. 203-242. 
31

 Para mais informações sobre os dotes que o casamento com Gemma Donati trouxeram a 
Dante, assim como o patrimônio dos Donati e seu destino após o exílio de Dante, consultar o 
artigo acadêmico de Isabelle Chabot: CHABOT, Isabelle. “Il matrimonio di Dante” In: Reti 
Medievali Rivista – Dante attraverso i documenti. Famiglia e patrimônio (secolo XII-1300 circa). 
A cura di Giuliano Milani e Antonio Montefusco. 2014, vol. 15, n. 2, pp.271-302. 
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Outro ponto de influência que é interessante ressaltar, nesta nossa análise, é 

a formação intelectual de Dante. Não há registros ou documentos que comprovem 

se ele frequentara alguma universidade da época, nem a de Bolonha, nem a de 

Paris. Como o historiador Eduardo Henrik Aubert apontou em sua tese de doutorado, 

o vácuo entre os epitáfios orais de 1321 e as primeiras biografias de Dante após 

1340 não permite uma precisão da trajetória de vida de Dante. Mas, suas obras, 

sobretudo a Commedia, dão-nos preciosas pistas. Uma das mais relevantes para a 

nossa análise é o fato de Dante ter tido como tutor Brunetto Latini (1220-1294), um 

dos oradores e políticos mais influentes de Florença no último quartel do século XIII.  

É no Inferno da Commedia que encontraremos a menção de Dante a Brunetto 

Latini, chamando-o de mestre. O Canto XV do Inferno, que se desenrola no cenário 

do terceiro giro do sétimo círculo do Inferno, no qual andavam aqueles que foram 

condenados pela prática da sodomia, é onde Dante colocou Latini. Apesar da 

condenação, Dante não o desmerece, e lhe rende muitas homenagens pelo 

“tesouro32” de conhecimento que ele lhe legou. De acordo com Jean-Claude Maire-

Vigueur, Brunetto Latini ascendeu à carreira política de Florença aliado aos 

burgueses guelfos que eram hostis à predominância da nobreza ligada aos gibelinos 

nos assuntos de governo da comuna. Passou alguns anos exilado, em Paris, após a 

batalha de Montaperti de 1260, da qual os gibelinos saíram vitoriosos. E regressou a 

Florença em 1267, onde viveu até sua morte em 1294. Ali, segundo Maire-Vigueur, 

Latini: 

 

A partir de 1272 se torna o chefe responsável pela chancelaria, 

um dos órgãos mais importantes do aparelho comunal; 

paralelamente, é chamado para fazer parte de uma infinidade 

de assembleias e de comissões que valorizam com grande 

apreço os conselhos de um homem que é, ao mesmo tempo, 

um excelente orador e um político hábil. (MAIRE-VIGUEUR, 

2013, p.248)33 

                                                           
32

 Adjetivo utilizado pelo próprio Dante, no verso 119 do Canto XV do Inferno. 
33

 Ver: MAIRE-VIGUEUR, Jean-Claude. “Brunetto Latini” In: LE GOFF, Jacques (org.). Homens 
e mulheres da Idade Média. Tradução: Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Estação Liberdade, 
2013, pp. 247-249. 
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Excelente orador e político hábil são as principais características de Brunetto 

Latini que nos interessa para compreendê-lo como mestre de Dante Alighieri. 

Enquanto em seu exílio em Paris, Latini dedicou-se a escrever obras que tiveram 

grande repercussão na época34, sobre a oratória, e como esta se relaciona com a 

arte de bem governar. De acordo com Maire-Vigueur, ao tratar das questões de 

governo, Latini  

se inspira sobretudo em Aristóteles, e mais ainda em Cícero, 

sempre desenvolvendo reflexões inteiramente novas e, em 

especial, adaptadas de forma precisa às exigências do sistema 

político em vigor nas comunas italianas [...] Segundo Brunetto, 

em tal sistema, a arte de bem governar é inseparável da arte 

de bem falar, e supõe que se saiba raciocinar, argumentar e 

convencer de modo a conseguir obter a adesão do maior 

número de pessoas. (MAIRE-VIGUEUR, 2013, p. 248).35 

 

Desta maneira, não temos como negar a influência direta que Brunetto Latini 

exerceu no modo de Dante compreender os meandros da política do seu tempo, 

bem como a sua maneira de conduzir o discurso do texto do De Monarchia. Como já 

analisamos na página 64, no terceiro tópico do primeiro capítulo desta dissertação, 

Dante conduz a explanação de seus argumentos, no De Monarchia, recorrendo à 

dedução lógica dos fatos, o que nos permite observar o seu amplo domínio da arte 

da oratória. Bem como as fontes de autoridade as quais ele recorre, como 

Aristóteles e Cícero, são as mesmas que Latini estudara. Esta observação se torna 

importante para conseguirmos entender a partir de que momento Dante entra em 

contato com estes textos de autoridade. Pois que, as obras de Aristóteles estavam 

                                                           
34

 Entre as principais obras de Brunetto Latini encontram-se: “Il Tesoretto”, escrito em dialeto 
florentino, considerado por muitos dantólogos como precursor da Commedia de Dante. E “Li 
livres dou Trésor”, escrito em língua d’oïl, dividido em três partes. Na primeira, trata-se da 
“origem de todas as coisas”, onde se encontram referências do Antigo e Novo Testamento, 
bem como elementos da medicina, astronomia, geografia e arquitetura. Na segunda, 
desenrola-se uma reflexão entre os vícios e as virtudes com bases nos escritos de Aristóteles 
em “Ética a Nicômaco”. E, a terceira parte é dedicada às artes da oratória e da política, onde 
Brunetto Latini bebe dos escritos de Aristóteles, Platão, Xenófanes e Cícero. 
35

 Ver: MAIRE-VIGUEUR, Jean-Claude. “Brunetto Latini” In: LE GOFF, Jacques (org.). Homens 
e mulheres da Idade Média. Tradução: Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Estação Liberdade, 
2013, pp. 247-249. 
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sendo traduzidas para o latim, ao longo do século XIII, pelos mestres escolásticos 

das universidades, como já mencionamos no capítulo anterior desta dissertação. 

Portanto, ao passo que nenhum estudioso ou biógrafo conseguiu comprovar se 

Dante frequentara de fato alguma universidade, fosse a de Bolonha ou a de Paris, 

podemos levantar a hipótese de que foi Brunetto Latini quem lhe apresentou tais 

autores, sendo peça fundamental para a formação do pensamento político teórico de 

Dante Alighieri. 

Em 1296, logo após a morte de seu mestre, Dante se torna membro do 

Conselho dos Cem em Florença, uma instituição jurídica responsável pelos assuntos 

econômicos e pela administração do dinheiro público. 

Em 1300, Dante é eleito prior da cidade. Os priores, a partir de 1282, eram 

seis cidadãos nomeados para o governo da república florentina durante dois meses, 

escolhidos tanto entre o povo quanto entre os Grandes, desde que fossem 

comerciantes ou membros das Corporações das Artes. É nessa época que se 

iniciam os conflitos mais radicais, em praça pública, entre os guelfos brancos e os 

guelfos negros. Dante, como prior, já partidário dos guelfos brancos moderados, 

sempre adotou uma postura de conciliação entre as duas facções. Entretanto, em 

1301, ocorre a invasão de Florença por militares franceses com a ajuda dos guelfos 

negros aliados ao Papa Bonifácio VIII, que não via os brancos com bons olhos por 

terem remanescentes gibelinos entre os seus. Dante é escolhido, entre os priores de 

então, a ir a Roma como embaixador da cidade, clamar ao papa a resolução do 

conflito. Lá, ele sugeriu o exílio, em pé de igualdade, dos principais líderes radicais 

de ambas as facções (brancos e negros). Entretanto, na prática, os negros foram 

mais prejudicados do que os brancos, o que lhe valeu profundo ódio por parte dos 

negros.  

O chefe exilado dos guelfos negros, Corso Donati, havia se dirigido a Roma, 

também, e apelado auxílio ao papa Bonifácio VIII para retornar a Florença. O 

pontífice, que temia um ressurgimento do gibelinismo em Florença, atendeu ao 

guelfo negro e pediu auxílio militar ao rei Filipe o Belo, da França que lhe enviou seu 

irmão, Carlos de Valois. Temendo uma guerra civil, Dante, na condição de prior, foi 

enviado novamente a Roma numa tentativa de frear a invasão do príncipe francês. 

Dante esteve frente a frente com o papa Bonifácio VIII. Mas já era demasiado tarde. 
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Os guelfos negros invadiram, saquearam e tomaram o poder de Florença com as 

tropas francesas. Destituíram os priores de seus cargos e dissolveram o Conselho 

dos Cem. Os guelfos brancos remanescentes foram enviados à prisão. Dante não 

conseguira retornar a Florença. Em sua viagem de volta de Roma, instalou-se em 

Siena, onde recebeu a notícia de seu exílio, do confisco de seus bens, de multas 

que lhe foram impostas pelos guelfos negros, e, mais tarde, de sua condenação à 

fogueira. 

 

2.2.2 Da condição de exilado 

 

Na condição de exilado, Dante não pôde mais exercer cargos de governo. 

Mesmo com a anistia que fora concedida para os exilados poderem retornar à 

Florença, sob pena do pagamento de uma multa, Dante se recusou e se manteve no 

exílio até a sua morte em 1321. Na sua condição de exilado, ele viajou para diversas 

comunas do norte da Itália de maioria gibelina, como Siena, Verona, Lucca e 

Ravena, onde vem a falecer. Alguns alegam que Dante esteve um período em Paris 

também. Mas, o que nos interessa analisar neste tópico, é a nova perspectiva 

política que Dante desenvolve em seu exílio.  

Dante não abriu mão de continuar engajado nas disputas políticas da época. 

Os maiores testemunhos que temos de sua atuação no exílio são as cartas que ele 

escreveu para diversas autoridades, entre elas, o próprio imperador. Dante foi 

exilado em 1301, e a escrita do De Monarchia se deu entre os anos de 1312-1313. 

As cartas foram escritas no intervalo de tempo entre estes dois marcos. Acredita-se 

que muitas se perderam, mas restaram treze delas, dentre as quais, quatro são 

destinadas às autoridades da época36. Destas quatro, três delas têm como 

destinatário o imperador Henrique VII de Luxemburgo. 

                                                           
36

 Treze cartas, todas em latim são, tradicionalmente, atribuídas a Dante como suas 
remanescentes. Os textos latinos se encontram em manuscritos preservados na Biblioteca 
Apostolica Vaticana, na Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, na Biblioteca Nazionale 
Marciana di Venezia, e na Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. Destas treze, as que se 
convencionaram numerar como cartas V, VI, VII e XI, são de cunho político, escritas entre os 
anos de 1310 e 1314, contemporâneas à escrita do tratado De Monarchia. As cartas V, VI e VII 
dirigem-se ao então novo monarca do Sacro Império, Henrique VII de Luxemburgo. A carta V, 
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Afastado das pequenas disputas locais de Florença, Dante passa a perceber 

os detalhes de uma rede de poder muito mais ampla que englobava os interesses da 

cúria romana e da monarquia francesa, que desejavam ampliar sua influência sobre 

a península itálica. Desta forma, é para a figura do imperador que Dante se volta 

como única solução possível para unificar a península e pacificar as disputas dos 

poderes particularistas menores sob sua égide. É aqui que percebemos o porquê de 

Dante considerar os pequenos governantes como perniciosos, do modo que 

pudemos observar no final do primeiro capítulo desta dissertação, quando 

discorremos sobre as justificativas de Dante para a monarquia universal ser 

necessária para o bem-estar do mundo. 

As cartas ao imperador37 são documentos que demonstram o quanto Dante, 

mesmo como exilado, tinha capacidade de manter contato com os mais altos postos 

das hierarquias políticas, como o próprio Imperador. O escritor italiano de inícios do 

século XX, Giovanni Papini afirma em sua obra, “Dante Vivo”, que: 

Foi só diante de dois homens que Dante se ajoelhou para lhes 

beijar o pé: Bonifácio e o imperador Henrique VII. Diante de 

Bonifácio ajoelhou em 1301, quando lhe foi enviado como 

embaixador; diante de Henrique, em 1311 (ou 1312), talvez em 

Milão, talvez em Pisa. Ao primeiro beijou o pé para cumprir 

uma obrigação imposta pelo protocolo, ao segundo por um 

ímpeto de devoção espontânea. (PAPINI, 1940, p. 94). 

  

 Não podemos seguir a risca a afirmação de que Dante esteve frente a frente 

com o imperador, ao passo que não há documentação concreta que comprove tal 

encontro. Contudo, as cartas nos atestam que, independente do contato fisicamente, 

Dante possuía meios de entrar em contato com o imperador. 

                                                                                                                                                                          
especialmente, também é dirigida a “todos os senadores de Roma, aos duques, aos 
marqueses, aos condes e ao povo”. A carta XI se refere à morte do pontífice Clemente V, e a 
situação de vacância da Sé Romana. 
37

 As cartas de Dante encontram-se em domínio público na internet, apenas em latim. Há uma 
obra que as traduziu para o inglês. Para consultá-la, ver: STERRETT LATHAM, Charles. A 
translation of Dante’s eleven letters. With explanatory notes and historical comments. 
Cambridge: Boston and New York Houghton Mifflin Company: The Riverside Press, 1891. 
Para uma análise pormenorizada do conteúdo das cartas de cunho político que Dante Alighieri 
endereçou ao imperador Henrique VII de Luxemburgo, consultar os estudos de Claire Honess: 
HONESS, Claire E. Dante Alighieri Four Political Letters. London: The Modern Humanities 
Research Association, 2007. 
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Henrique VII de Luxemburgo vem a falecer no ano de 1313, pondo fim às 

esperanças de Dante de uma interferência imperial forte na península itálica. A partir 

deste falecimento, Dante se dedica à escrita do De Monarchia, numa tentativa última 

de, não mais recorrer a algum governante contemporâneo seu que fosse capaz de 

levar a cabo uma unificação do Ocidente suplantando os pequenos poderes de reis 

locais, mas sim, de legar às próximas gerações o conhecimento que ele acumulou 

durante a vida sobre o assunto, para que um dia se chegasse a uma solução. Assim 

sendo que o De Monarchia foi escrito quase simultaneamente à morte do imperador, 

não estaria, então, a escrita deste tratado envolvida num processo de ‘revolução de 

um intelectual’, que em sua condição de exilado político se dedica a teorizar sobre o 

poder numa tentativa de interferir nas práticas políticas vindouras mesmo sem estar 

fisicamente presente e atuante?  

A herança intelectual que Brunetto Latini lhe deixara, aliada a todas as 

experiências políticas que Dante viveu, tanto em Florença quanto no exílio, foram os 

alicerces sobre os quais Dante pôde estruturar o De Monarchia. Este se tornou mais 

um elo da corrente dos tratadistas políticos de fins do século XIII e inícios do XIV, 

que refletiam as culturas do poder do Ocidente cristão medieval. Analisaremos, no 

próximo capítulo, este diálogo entre Dante e os demais pensadores políticos de seu 

tempo. 
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CAPÍTULO 3 

 

As releituras dantescas das naturezas do poder 

 

 

 Na terceira parte do tratado De Monarchia, Dante entra em diálogo indireto 

com os demais tratadistas políticos do Medievo, ao adotar as mesmas analogias, 

simbolismos e metáforas que eram usados, tanto pelos pensadores escolásticos, 

quanto pelos documentos oficiais da cúria romana e das bulas papais, para 

descrever a natureza e a legitimidade do poder, fosse em prol do papa ou do 

imperador. E não somente no âmbito dos poderes universalistas, ao passo que as 

monarquias nacionais ascendentes, como a francesa e a inglesa, também passam a 

ser teorizadas a partir de tais alegorias. 

Desta maneira, Dante mergulha num universo conceitual comum, a partir do 

século XII, no qual se convencionou adotar uma exegese alegórica. Isto é, na 

interpretação referente às questões do poder, na Baixa Idade Média, o discurso 

adotado pelos teóricos girava em torno de uma linguagem metafórica, na qual 

predominavam as imagens. Criou-se, assim, uma matriz cultural partilhada no 

Ocidente cristão, um campo preferencial discursivo. 

Como já elencamos no primeiro capítulo desta dissertação, entre os anos de 

1290 e 1310, houve uma proliferação de tratados políticos que faziam uso desse 

discurso alegórico. E Dante, ao seguir a mesma linha, entra em diálogo com estes 

tratadistas, refutando ou corroborando suas ideias e concepções, mesmo sem citá-

los diretamente, como o faz com os textos considerados de autoridade, tais como a 

Bíblia ou Aristóteles. Portanto, poderemos observar, neste terceiro livro do De 

Monarchia, um diálogo indireto entre Dante e os demais tratadistas de seu tempo. 

Refiro-me a um diálogo indireto, pois Dante não cita em nenhum momento tais 

pensadores. E não o faz, não por desconsiderá-los, mas sim, por se tratar de prática 

comum no baixo Medievo, em que só se consideravam fontes de autoridade, ou de 

verdade, os escritos que já possuíssem, ao menos, dois séculos de existência. 

Desta forma, Aristóteles, Tito Lívio, Homero, Virgílio, Cícero, os Evangelhos de 
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Lucas, Mateus, João, e Santo Agostinho são constantemente citados. À medida em 

que John de Salisbury, Bernardo de Claraval, Hugo de São Vítor, Egídio Romano, 

Tiago de Viterbo, Henrique de Cremona, João Quidort não são citados diretamente 

em nenhum momento. Todavia, as ideias contidas em seus escritos também são 

debatidas por Dante no De Monarchia, inserindo-o nesta mesma teia de pensadores 

das questões do poder da época.  

Neste capítulo, buscamos estudar essa confluência de pensamentos presente 

na terceira e última parte do De Monarchia, reconstruindo a teia das culturas do 

poder vigentes na transição dos séculos XIII e XIV no Ocidente cristão medieval. E 

percebendo o pensamento de Dante não apenas como uma abstração de sua 

erudição, mas como homem produto de seu tempo presente. 

 

3.1 Da contestação da Doação de Constantino 

 

A Doação de Constantino consiste num documento que, hoje se sabe, fora 

forjado por volta de 750, época em que o papado encontrava-se em situação 

periclitante em Roma, ameaçado por diversos interesses locais, pelos lombardos 

que invadiam o norte da península itálica, pelo poderio bizantino vindo do leste e 

pela ameaça muçulmana vinda do sul. Os papas, a essa época, em sua fragilidade, 

dependiam das armas da nascente dinastia carolíngia, como já vimos no primeiro 

capítulo desta dissertação. Estima-se que este documento tenha sido forjado nas 

chancelarias de Roma, de modo que permitisse ao papa, frente ao enfraquecimento 

do império de Bizâncio nas mãos da imperatriz Irene, nomear um novo imperador no 

Ocidente que lhe auxiliasse, numa restauração imperial (restauratio imperii) onde se 

comungasse os poderes espiritual e temporal, na fundação do “império cristão”.  

A Doação de Constantino afirma que, no século IV, o imperador romano 

Constantino, teria doado todas as terras imperiais do Ocidente para o papa Silvestre, 

que o havia curado de lepra. Transferia-as, também, para os sucessores de Silvestre 

que estivessem à cabeça da Igreja. No documento, observa-se que, não somente as 

terras, mas as insígnias imperiais foram transferidas ao líder espiritual da mesma 
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maneira1, o que conferiria ao chefe da igreja do Ocidente total poderes para atuar 

frente ao império. Jean Favier elucida bem esta questão: 

 

Nesse sentido, a Doação de Constantino, elaborada na 

chancelaria romana na década de 750, é bastante significativa, 

e isso independentemente da pseudo-doação de territórios 

para formar um Estado pontificial. O tratamento protocolar dado 

ao papa por Constantino – e criado pela chancelaria pontificial 

– afigura-se como uma legitimação do direito que o pontífice 

teria de reivindicar a sucessão do império. Oferecendo ao papa 

Silvestre as insígnias imperiais, do diadema à clâmide, 

passando pela águia e pelo globo, Constantino reconhecia no 

papa um seu igual. (FAVIER, 2004, p.469)2. 

 

Desta maneira, o papa e a Igreja estariam aptos a serem a cabeça 

governante do Ocidente, e a poderem nomear a outra cabeça: o imperador. Esta foi 

uma das bases de apoio para a legitimidade da coroação de Carlos Magno pelo 

papa Leão III. E continuou sendo pelos séculos seguintes, dentre as nuances de 

força entre o papado e o império. 

Um dos primeiros pensadores tardo-medievais a defender explicitamente a 

Doação de Constantino foi Henrique de Cremona. Apesar de seu pequeno tratado 

de 13 páginas, o De potestate papae (Sobre o poder dos papas), suas ideias 

ganharam notoriedade junto da cúria romana, tendo sido influenciador direto das 

ideias de Bonifácio VIII ao promulgar a bula Unam Sanctam. Para Henrique, o 

                                                           
1
 Consta, no texto da Doação de Constantino a seguinte passagem: “[...] concedemos aos mesmos 

santos apóstolos, meus senhores, os santos Pedro e Paulo, e através deles também ao beato padre 
nosso Silvestre, sumo pontífice e papa universal da cidade de Roma, e a todos os pontífices seus 
sucessores que ocuparem a sede de Pedro até o fim do mundo, e imediatamente concedemos, o 
nosso palácio de Latrão, que é o mais ilustre e honrado de todos os palácios do mundo, e então o 
diadema, isto é, a coroa de nosso líder, e, juntamente, a touca a estola, ou seja a faixa que circunda o 
pescoço do imperador, e, ainda, a clâmide púrpura e a túnica escarlate e todas as vestes imperiais, a 
dignidade dos cavaleiros imperiais, os cetros imperiais e, juntamente, todas as insígnias, as bandeiras 
e os diversos ornamentos imperiais e todas as prerrogativas de excelência imperiais e a glória de 
nosso poder.” Tradução nossa, a partir da versão do texto em italiano, disponível em: “Constitutum 
Donatio Constantini”. Tradução italiana a cargo de: CHABOD, F. Lezioni di  metodo storico. Roma: 
Laterza, 1992. & GALASSO, G. Critica e documenti storici, vol.I, Lecce: Martano,1972. 
2
 Ver: FAVIER, Jean. Carlos Magno. Tradução: Luciano Machado. São Paulo: Estação Liberdade, 

2004. 
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próprio Cristo teria agido de forma a retirar o poder das mãos do império romano, por 

este ter perseguido os cristãos, e ter posto nas mãos do papa que lideraria um 

império, não mais militar como fora Roma, mas um império cristão. É de seus 

escritos que provém a ideia de que, se a Cristandade ocidental possuísse duas 

cabeças (papa e imperador), seria um monstro.3 

João Quidort, contemporâneo seu, ao contrário, nega a validade de tal 

documento. João Quidort é um dualista por excelência. Fora expulso da 

Universidade de Paris, de maioria hierocratas, exatamente por este posicionamento. 

Para ele, além de não concordar que a autoridade imperial possa ter sido transferido 

dos gregos para os alemães na época de Carlos Magno, o império já seria uma 

instituição ultrapassada. Em sua concepção, o maior exemplo de governante 

temporal no Ocidente se dava na figura do rei francês. Como defensor do dualismo, 

ele declara a independência dos dois poderes, temporal e espiritual. Cada um 

deveria atuar em sua própria esfera. Somente poderiam interferir-se mutuamente, 

caso um dos dois governantes pusesse em xeque sua tarefa de bem governar os 

homens. Assumindo esta posição, a Doação de Constantino também seria falsa, ao 

passo que o imperador não poderia doar à Igreja as terras ocidentais, por não ser 

esta a sua competência. Dante dialoga com João Quidort nesse aspecto, também 

negando a validade desta doação na argumentação número X da terceira parte do 

De Monarchia. Valendo-se da sua maneira de argumentar através da indução lógica, 

Dante vai demonstrando porque Constantino não poderia efetivar a doação, nem a 

Igreja poderia recebê-la. A seguir, apresento toda a argumentação que Dante 

desenvolve sobre este assunto: 

Alguns dizem ainda que o imperador Constantino, curado da 

lepra pela intercessão de Silvestre, então sumo pontífice, doou 

à Igreja a capital do império, Roma, e muitos outros privilégios 

imperiais. Disso deduzem, portanto, que ninguém pode receber 

esses privilégios, se não os receber da Igreja, porquanto, assim 

afirmam, pertencem à Igreja. Disso derivaria claramente que 

uma autoridade é subordinada à outra, como eles próprios 

querem. Apresentamos e respondemos aos argumentos que 

mostram ter raízes nas palavras divinas. Resta apresentar e 

                                                           
3
 Para mais informações ver: CANNING, Joseph. Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296-1417. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 47-49. 
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resolver aqueles que se baseiam nas ações e na razão 

humanas. Entre esses, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, o 

seguinte silogismo, baseado na afirmação citada: “Os bens que 

pertencem à Igreja, ninguém pode legitimamente possuí-los, se 

não os receber da própria Igreja - e isto pode ser concedido; o 

império romano pertence à Igreja; logo, ninguém pode tê-lo de 

direito, se não por meio da própria Igreja”. Demonstram a 

premissa menor com o episódio de Constantino, assinalada há 

pouco. Essa premissa menor, porém, eu a nego e, como 

tentam comprovar sua validade, afirmo que essa prova é 

totalmente nula, porquanto Constantino não podia alienar as 

prerrogativas do império, nem a Igreja podia recebê-las. Visto 

que insistem obstinadamente, posso demonstrar o que afirmo 

da seguinte maneira: a ninguém é permitido, valendo-se do 

encargo que lhe foi atribuído, realizar todas aquelas ações que 

são contrárias ao próprio encargo, caso contrário, uma 

determinada função se contradiria a si própria, o que é 

impossível. Ora, é coisa contrária ao encargo confiado ao 

imperador a cisão do império, porquanto é dever do monarca 

manter o gênero humano submisso ao querer positivo e ao 

querer negativo de um só, como se pode verificar facilmente no 

primeiro livro deste tratado. Não é, portanto, lícito ao imperador 

dividir o império. Se, portanto, como dizem, Constantino tivesse 

alienado algumas dignidades do império e tivessem sido 

transferidas em poder da Igreja, teria sido rasgada a túnica 

inconsútil que sequer havia ousado cindir aqueles que 

traspassaram com uma lança Cristo, verdadeiro Deus. Além 

disso, como a Igreja tem seu próprio fundamento, assim 

também o imperador tem o seu. O fundamento da Igreja é 

Cristo. Por isso, o Apóstolo diz aos coríntios: “Ninguém pode 

pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, e esse é 

Jesus Cristo”. Cristo é a pedra sobre a qual foi edificada a 

Igreja.  Por outro lado, o fundamento do império é o direito 

humano. Pois bem, afirmo que, como não é permitido à Igreja 

opor-se a seu fundamento, mas deve sempre apoiar-se sobre 

ele, refletindo estas palavras dos Cânticos “Quem é essa que 

sobe do deserto, rica em delícias, apoiada em seu bem-
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amado?”, assim, também, não é permitido ao império realizar 

coisas contrárias ao direito humano. Por outro lado, o império 

procederia contra o direito humano se se destruísse a si 

próprio; portanto, não é lícito que o império procure destruir-se 

a si próprio. Como, portanto, cindir o império seria destruí-lo, 

uma vez que o império consiste, precisamente, na unidade da 

monarquia universal, esta ação não é permitida àquele que 

encarna a autoridade do império. Em conclusão, é evidente, de 

acordo com tudo o que foi dito, que destruir o império é algo 

contrário ao direito humano.  Além disso, toda jurisdição tem 

prioridade sobre o juiz. De fato, o juiz é instituído em função da 

jurisdição e não o contrário. Por outro lado, o império é a 

jurisdição que compreende em seu âmbito toda a jurisdição 

temporal: portanto, ela precede seu juiz, representado pelo 

imperador, porquanto o imperador é constituído em relação a 

ela e não o contrário. Disso se depreende que o imperador não 

pode alienar essa jurisdição, precisamente enquanto 

imperador, uma vez que dela deriva aquilo que ele é. Afirmo, 

portanto, que Constantino era imperador quando, como se 

narra, fez doação à Igreja, ou não o era. Se não o era, é de 

todo evidente que nada do império poderia transferir. Se o era, 

representando essa doação uma diminuição da jurisdição do 

império, não podia fazê-lo, precisamente porque era imperador. 

Além do que, se um imperador pudesse alienar uma parcela da 

jurisdição do império, também outro, com o mesmo direito, 

poderia fazê-lo. Como, porém, a jurisdição temporal é limitada, 

e como todo elemento limitado é destruído por meio de um 

número definido de sucessivas divisões, segue-se que a 

primeira jurisdição poderia ser aniquilada, o que não é 

razoável. E ainda, aquele que confere se configura como 

agente e aquele que recebe como paciente, segundo a opinião 

do filósofo no livro quarto da Ética a Nicômaco; portanto, para 

que a concessão seja lícita, não se requer apenas a disposição 

daquele que outorga, mas também, daquele que recebe. De 

fato, parece que o ato do agente se encontre no paciente, 

conquanto esteja disposto a recebê-lo. Ora, a Igreja não está 

habilitada a receber bens temporais por causa de um expresso 
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preceito proibitivo, porquanto em Mateus temos estas palavras: 

“Não havereis de possuir nem ouro, nem prata, nem dinheiro 

em vossos cintos, nem sacola durante a viagem”, etc. De fato, 

embora se encontre em Lucas um abrandamento na proibição 

de possuir, não consegui, entretanto, descobrir se a Igreja, 

depois dessa proibição, tenha sido autorizada a possuir ouro e 

prata. Por essa razão, se a Igreja não estava em condições de 

receber, admitindo-se que Constantino tivesse podido conceder 

por sua parte, o ato, contudo, tornava-se impossível por falta de 

idoneidade do paciente. Torna-se óbvio, portanto, que nem a 

Igreja podia receber o título de propriedade, nem o imperador 

tinha o poder de transmitir nas formas de alienação. Não 

obstante isso, o imperador podia destinar o patrimônio e outros 

bens sob a tutela da Igreja, uma vez que permanecesse intacto 

o supremo domínio, cuja unidade não tolera divisões. Por sua 

parte, também o representante de Deus podia receber, embora 

não em qualidade de possuidor, mas como dispensador dos 

frutos em favor dos pobres de Cristo e como representante da 

Igreja; aquilo que, como é sabido, fizeram os apóstolos. 

Afirmam, ainda, que o Papa Adriano chamou Carlos Magno em 

seu auxílio e em auxílio da Igreja por causa da injúria dos 

longobardos, na época de seu rei, Desidério, e também, que 

Carlos recebeu do papa a dignidade imperial, embora Miguel 

fosse imperador em Constantinopla. Afirmam, por isso, que 

todos os sucessivos imperadores dos romanos depois de 

Carlos Magno são defensores da Igreja e devem, assim, ser 

definidos pela própria Igreja; desse modo, resultaria, também, 

aquela dependência que eles defendem. Para anular tudo isso, 

afirmo que o argumento não possui qualquer valor. De fato, a 

usurpação de um direito não constitui direito. Se não fosse 

assim, de igual modo se poderia provar que a autoridade da 

Igreja é subordinada à do imperador, depois que o imperador 

Oto reintegrou Leão no cargo de Papa e depôs Benedito que, 

além do mais, o exilou na Saxônia. (Monarquia, III, X). 

Como podemos observar, Dante começa a citar, referindo-se aos que 

clamavam a autenticidade da Doação de Constantino, que “Alguns dizem”, ou 
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“deduzem”, ou “insistem obstinadamente” na legitimidade da doação. Ou seja, ele 

conhece os escritos de quem alega a validade deste documento, seja o tratado 

escrito por Henrique de Cremona, ou a bula papal que este influenciara, a Unam 

Sanctam de Bonifácio VIII. Dante se coloca em posição de autoridade ao dizer que 

nega suas premissas. Para tal argumentação, ele demonstra amplo conhecimento 

das prerrogativas que o cargo de imperador conferia à Constantino. O imperador se 

apresenta como guardião da instituição chamada império, porém, ele não se afigura 

como senhor (ou dominus, para seguirmos a terminologia medieval) que poderia 

dispor de parte desse império, da mesma maneira que um suserano concederia um 

feudo a um vassalo. Paul Veyne em sua obra “Quando o nosso mundo se tornou 

cristão” nos dá um panorama melhor de quais eram as funções do imperador 

romano: 

Um César devia ter quatro linguagens: a de um chefe cujo 

poder civil é do tipo militar e que dá ordens; a de um ser 

superior (mas sem ser um deus vivo) em torno do qual se cria 

um culto à personalidade; a de um membro do grande 

conselho do Império, o Senado, onde ele é nada menos que o 

primeiro entre seus pares, [...] e a do primeiro magistrado do 

Império que se comunica com seus concidadãos e se explica 

diante deles.” (VEYNE, 2010, p.23-24)4 

 

Desta forma, sendo o imperador apenas mais um entre seus outros iguais 

membros do Senado, não somente o imperador não poderia dividir o império, como 

Dante afirma, assim como o conselho do Senado o teria proibido.  

Outro ponto que chama a atenção, na argumentação de Dante para negar a 

validade da Doação de Constantino, é a parte final, na qual ele chama a atenção 

para a transferência da dignidade imperial de Bizâncio para Carlos Magno. Ao 

afirmar que, a partir deste evento, não era a Igreja que conferia a Carlos Magno a 

dignidade imperial, por não ser ela a possuidora de tal encargo, Dante dialoga com 

João Quidort que, também, defende que a Igreja não seria detentora de tal poder, e, 

exatamente por isso, não estaria o império subordinado a esta. Da mesma maneira, 

                                                           
4
 Ver: VEYNE, Paul. Quando Nosso Mundo Se Tornou Cristão. Tradução de Marcos de Castro. 2a 

edição. São Paulo: Civilização Brasileira, 2010. 
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como Dante exemplifica, que, séculos mais tarde, a Igreja não ficara subordinada ao 

império quando Otto restituiu o papa em seu trono. Entretanto, a sincronia de ideias 

entre Dante e João Quidort termina aí. Porque, para João Quidort, como já 

mencionado, o império já se apresentava como uma instituição falida, sendo o rei 

francês o senhor temporal por excelência. Assim, para Quidort, por não ter o império 

do Ocidente recebido sua autoridade nem da Igreja, que também não a possuía, 

nem do império do Oriente legítimo, o império cristão do Ocidente estaria desprovido 

de significado. 

Em contrapartida, para Dante, é somente o império do Ocidente que possui a 

legitimidade para se erguer como única monarquia universal capaz de guiar a 

humanidade para a salvação. Dante demonstrara, no segundo livro do De 

Monarchia, que esta autoridade que o império apresenta, não deriva nem da Doação 

de Constantino, que é falsa, nem da Igreja que não possui tal poder sobre os 

assuntos temporais. Para Dante, a autoridade do império do Ocidente descende da 

autoridade que o império romano conquistara ao longo dos séculos por providência 

divina. Na segunda parte do De Monarchia, então, Dante se propõe a esclarecer 

como o povo romano obteve a legitimidade e o encargo da monarquia e do império. 

Desta forma, observamos seus objetivos de colocar o império de sua época, o Sacro 

Império, como herdeiro deste antigo império romano, como única monarquia 

temporal legítima frente aos diversos outros reis, os quais Dante denomina como 

usurpadores: 

 

Com efeito, a demonstração de que o império romano teve 

existência de direito não somente haverá de dissipar a névoa 

dos olhos dos reis e príncipes que usurpam os cargos públicos 

e que atribuem de má-fé o mesmo comportamento ao povo 

romano, mas também todos os mortais haverão de reconhecer 

que se libertaram do julgo daqueles que se arrogam 

semelhante usurpação. (Monarquia, II, I)5. 

                                                           
5
 No original: “Nam per hoc quod romanum Inpenum de iure fuisse monstrabitur, non solum ab oculis 

regum et principum, qui gubemacula publica sibi usurpant, hoc ipsum de romano populo mendaciter 
extimantes, ignorantie nebula eluetur, sed mortales omnes esse se liberos a iugo sic usurpantium 
recognoscent” (De Monarchia, II, I). 
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A Eneida de Virgílio, Ab Urbe Condita de Tito Lívio, De Officiis de Cícero, 

Historiarum adversus paganos libri de Paulo Orósio e a Epístola aos Romanos 

atribuída a São Paulo, são as principais fontes sob as quais Dante Alighieri edifica 

sua reflexão sobre a legitimidade do poderio imperial romano. Através de passagens 

da Eneida, por exemplo, demonstra que o fundador do povo romano, Eneias, era 

nobre por descendência das três regiões do mundo, o que lhe outorgava a 

autoridade para conferir aos romanos o direito de governar como poder universal, 

como império6. No item VIII do segundo livro do De Monarchia, Dante insiste na 

legitimidade do império romano sobre toda a humanidade por suas glórias militares: 

O povo romano prevaleceu sobre todos os atletas que 

competiam pelo predomínio do mundo e isso será evidente se, 

ao considerar os competidores, for considerado também o 

prêmio ou a meta. O prêmio ou a meta foi o predomínio sobre 

todos os mortais e é isso que denominamos império. Ora, essa 

supremacia não foi conquistada por nenhum outro a não ser 

pelo povo romano que, não só primeiro, mas também, único 

entre outros, alcançou a vitória no certame. (Monarquia, II, 

VIII)7. 

 

E, para concluir que a legitimidade de Roma era incontestável, portanto, o 

império também o era, Dante relembra, no último item do segundo livro do De 

Monarchia, que a Segunda Pessoa da Trindade, Jesus, havia se feito carne, e se 

submetido a sua Paixão sob a égide da autoridade do império romano: 

 

Se Cristo, portanto, não tivesse padecido sob um juiz regular, 

aquela pena não teria sido uma punição. O juiz, porém, não 

poderia ter sido regular, se não tivesse tido jurisdição sobre 

                                                           
6
 Dante dedica todo o item III do segundo livro do De Monarchia para explicar a descendência de 

Eneias, vinda da Ásia, África e Europa, as três partes do mundo então conhecidas. 
7
 No original: “Romanus populus cunctis athletizantibus pro imperio mundi prevaluit: quod erit 

manifestum—si considerantur athlete—si consideretur et bravium sive meta. Bravium sive meta fuit 
omnibus preesse mortalibus: hoc enim 'Imperium' dicimus. Sed hoc nulli contigit nisi romano populo; 
hic non modo primus, quin etiam solus actigit metam certaminis” (De Monarchia, II, VIII). 
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todo o gênero humano, porquanto a humanidade inteira era 

punida na carne de Cristo que “tomava sobre si nossas dores”, 

como diz o profeta. E Tibério César, cujo representante era 

Pilatos, não teria tido jurisdição sobre todo o gênero humano, 

se o império romano não fosse estabelecido de direito. Por isso 

Herodes, apesar de ignorar o que fazia, e Caifás, que anunciou 

a verdade por decreto celeste, entregaram Cristo a Pilatos para 

ser julgado, como relata Lucas em seu Evangelho. De fato, 

Herodes não era o representante de Tibério sob a insígnia da 

águia imperial, nem era representante do Senado, mas havia 

recebido dele a investidura como rei de um reino específico e 

governava dentro dos limites do poder atribuído a ele. 

(Monarquia, II, XI)8. 

 

Para Dante, portanto, diferente de João Quidort, o império não estaria 

superado, mas seria a única instituição na Terra que havia sido designada pela 

providência divina, e corroborada pelo martírio do Filho de Deus, a governar os 

homens. Desta forma, a Doação de Constantino não poderia transferir para a Igreja 

uma prerrogativa de poder que já existia antes mesmo da institucionalizam desse 

poder espiritual. 

Posteriormente, o principal contestante da Doação será Lorenzo Valla, no 

século XV, utilizando como métodos de análise as diferenças entre o latim clássico 

que se falava à época de Constantino, e o latim vulgar medieval com o qual o 

documento fora escrito. Dante e seus predecessores não chegam a esta riqueza de 

detalhes em suas ideias. Talvez, o período no qual Lorenzo Valla escreve já 

permitisse uma análise linguística e filológica mais bem elaborada. Mas, sem dúvida, 

as contribuições anteriores de Dante, demonstrando, pelo método indutivo, a 

                                                           
8
 No original: “Si ergo sub ordinario iudice Cristus passus non fuisset, illa pena punitio non fuisset. Et 

iudex ordinarius esse non poterat nisi supra totum humanum genus iurisdictionem habens, cum totum 
humanum genus in carne illa Cristi portantis dolores nostros, ut ait Propheta, puniretur. Et supra totum 
humanum genus Tyberius Cesar, cuius vicarius erat Pilatus, iurisdictionem non habuisset, nisi 
romanum Imperium de iure fuisset. 6. Hinc est quod Herodes, quamvis ignorans quid faceret, sicut et 
Cayphas cum verum dixit de celesti decreto, Cristum Pilato remisit ad iudicandum ut Lucas in 
evangelio suo tradit. Erat enim Herodes non vicem Tyberii gerens sub signo aquile vel sub signo 
senatus, sed rex regno singolari ordinatus ab eo et sub signo regni sibi commissi gubernans.” (De 
Monarchia, II, XI). 
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incoerência das ações propostas na Doação, abriram o caminho para que análises 

mais profundas do discurso, como Valla fará, pudessem ter lugar. 

 

3.2 As alegorias 

 

Na Europa medieval, a visão analógica de mundo estava 

presente tanto na cultura erudita quanto na vulgar. E, 

sobretudo, no nível cultural comum àqueles dois pólos, zona 

que denominamos cultura intermediária, na qual clérigos e 

leigos encontravam e criavam elementos compreensíveis aos 

dois grupos, apesar de todas suas diferenças sociais, 

econômicas, políticas e funcionais. (FRANCO JR, 2008, 6)9 

 

No que concerne aos escritos dedicados às naturezas do poder, entre eles, 

os tratados políticos do limiar entre os séculos XIII e XIV, utilizavam-se analogias e 

metáforas para descrevê-los, de acordo com o que se considerava símbolo de um 

poder maior, de ordem do mundo. A espada, o sol e a lua foram as principais destas 

metáforas. O que Hilário Franco Jr denomina, nessa citação, de visão analógica de 

mundo, ou seja, de analogias às quais se recorriam para explicar determinado fato, 

também chamamos, nesta dissertação, de exegese alegórica. Ou seja, uma 

interpretação através de alegorias, as quais se tornaram elementos chaves entre os 

tratadistas políticos para explicarem a natureza do poder. Era comum na sociedade 

medieval, como Hilário irá explicar nesse artigo10, utilizar-se de imagens e de 

representações da natureza para explicar o funcionamento da ordem do mundo. 

Assim como costumes herdados das culturas clássica, germânica e cristã, o homem 

medieval, ainda, não se via como centro do universo, mas parte integrante do 

coletivo universal, onde cada coisa possuía sua determinada significação. Dante cita 

                                                           
9
 Texto de Hilário Franco Jr refletindo sobre o pensamento medieval através de imagens. FRANCO 

JR, Hilário. “Modelo e imagem. O pensamento analógico medieval” In: Bulletin du centre d’études 
médiévales d’Auxerre, Hors, série n° 2, 2008. Disponível, eletronicamente em: 
http://cem.revues.org/9152. Acesso em: 01 de junho de 2017. 
10

 Idem. 
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todas as alegorias mais utilizadas no Medievo, na terceira parte do De Monarchia. 

São elas que se pretende analisar neste tópico. 

 

3.2.1 Os dois Gládios 

 

Consta, no Evangelho de Lucas, a analogia dos dois gládios, ou das duas 

espadas. De acordo com esta passagem, no dia da Santa Ceia, Pedro teria dito a 

Cristo que ali estavam as duas espadas. E Cristo teria completado aos seus 

discípulos que duas espadas eram o suficiente. Tal passagem passou a ser adotada 

nos decretos papais e nos textos dos tratadistas políticos, de modo a se entender 

que as duas espadas representavam os dois poderes universalistas da Cristandade: 

o temporal e o espiritual. Os debates, ao longo do Medievo, giraram em torno de 

quem seria o detentor das duas espadas. Se, cabia à Igreja e ao papa a autoridade 

sobre as duas, e a autoridade de conceder a segunda ao poder temporal, podendo 

revogá-la quando necessário. Ou, se cada governante, em sua própria esfera de 

atuação, era o detentor de cada gládio por direito e por vontade divina.  

A teoria dos dois gládios aparece nas bulas promulgadas pelo papa Bonifácio 

VIII para corroborar sua supremacia e sua plenitudo potestatis, sobretudo, na bula 

Unam Sanctam de 1302: 

 

Bem as palavras do Evangelho nos ensinam que nesta Igreja e 

em sua podestade há duas espadas [...] Por conseguinte, 

ambas estão sob poder da Igreja, a espada espiritual e aquela 

material. Porém, esta última deve ser empregada em favor da 

Igreja, a outra diretamente pela Igreja; a primeira pelo 

sacerdote, a outra pelas mãos dos reis e dos soldados, mas às 

ordens e sob o controle do sacerdote. Pois é necessário que 
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uma espada esteja sobre a outra e que a autoridade temporal 

esteja sujeita à espiritual.11 

 

O papa Bonifácio VIII tinha como um de seus conselheiros, Henrique de 

Cremona, que defendia a validade da Doação de Constantino como verdade 

inegável, e muito influenciou os escritos do papa. Pois que, se a Igreja detinha o 

controle sobre todo o Ocidente, mesmo nos assuntos temporais, como o texto da 

Doação alegava, também a analogia dos dois gládios deveria estar em consonância 

a esta interpretação. Portanto, estando as duas espadas sob poder da Igreja, 

somente ela poderia delegar a segunda espada ao senhor temporal que lhe 

garantisse proteção militar, de acordo com os seus próprios interesses. Mais do que 

corroborar a supremacia espiritual sobre as duas cabeças guias da Cristandade, 

esta concepção seria uma garantia de que a Igreja estaria sempre protegida de 

forças que a ameaçassem, entre elas, a mais direta seria o próprio imperador que 

poderia se rebelar contra o chefe espiritual. Ademais, outro fator que demonstraria a 

Igreja poder clamar para si os direitos sobre a espada imperial, é a ideia de que o 

papa deveria coroar o imperador, diferente do que ocorria com os demais reis e 

senhores locais que eram aclamados por seu próprio povo, num primeiro momento 

dos séculos iniciais do Medievo. Pois, como Kantorowicz demonstra12, a partir do 

século XIII, tanto em França quanto na Inglaterra, o princípio de hereditariedade do 

primogênito do rei garantia que se estabelecessem dinastias que aboliam o período 

de interregno entre a morte de um monarca e a coroação do seguinte. Havia um 

misticismo, segundo ele, no qual o sangue real já carregava em si a vontade divina 

de que aquele seria o escolhido para governar. E, a partir dos conflitos entre Filipe o 

Belo e Bonifácio VIII, que já vimos no primeiro capítulo desta dissertação, ganhava 

força a ideia, corroborada pelos tratadistas menores que também já citamos, que o 

                                                           
11

 Tradução nossa, a partir da versão italiana: “Proprio le parole del vangelo ci insegnano che in 
questa Chiesa e nella sua potestà ci sono due spade [...] Quindi ambedue sono nel potere della 
Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Però quest’ultima deve essere esercitata in favore della 
Chiesa, l’altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l’altra dalle mani dei re e dei soldati, 
ma agli ordini e sotto il controllo del sacerdote. Poi é necessario che una spada sia sotto l’altra e che 
l’autorità temporale sia soggetta a quella spirituale”. Disponível, em domínio público em: 
http://www.dtesis.univr.it/documenti/Persona/curr/curr681026.pdf. Acesso em 01 de junho de 2017. 
12

 Ver: KANTOROWICZ, Ernst. “Continuidade dinástica” In: Os Dois Corpos do Rei – Um estudo 
sobre teologia política e medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp.195-204. 
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rei era imperador dentro de seu próprio reino, não estando sujeito ao jugo pontifício 

para tal. 

A grande maioria dos primeiros estudiosos de Dante acreditava que a 

redação do De Monarchia havia se dado, especialmente, como uma resposta em 

contrário do que o texto da bula Unam Sanctam afirmava. Dante dedicou toda a 

argumentação item IX da terceira parte do De Monarchia a esta discussão específica 

dos dois gládios, como observaremos a seguir: 

 

Tomam ainda aquela passagem de Lucas, em que Pedro disse 

a Cristo: “Aqui estão duas espadas”; e afirmam que nas duas 

espadas estão representados os dois poderes mencionados 

que, como havia dito Pedro, estavam ali onde ele estava, isto 

é, lhe pertenciam. Disso deduzem que os dois poderes, no que 

diz respeito à autoridade, persistem no sucessor de Pedro. A 

tudo isso, porém, é preciso responder confutando a 

interpretação sobre a qual baseiam seu argumento. Sustentam, 

pois, que as duas espadas indicadas por Pedro aludem aos 

dois poderes, o que deve ser negado de modo absoluto, seja 

porque a resposta não se poderia adequar à intenção de 

Cristo, seja porque Pedro, segundo seu costume, respondeu 

apressadamente, atento somente à superfície dos fatos. Que a 

resposta, porém, extrapolasse a intenção de Cristo, parecerá 

claramente se forem consideradas as palavras precedentes e a 

causa delas. Deve-se saber, no tocante a isso, que essa frase 

foi proferida no dia da ceia, como atesta anteriormente Lucas, 

cujo relato começa assim: “Chegou o dia dos ázimos, durante o 

qual era necessário imolar o cordeiro pascal”. Durante a ceia, 

Cristo havia anunciado que sua paixão era iminente e que, 

portanto, deveria separar-se de seus discípulos. Além disso, 

deve-se relembrar que, no momento em que essas palavras 

foram proferidas, encontravam-se presentes os doze 

discípulos. Feita essa observação, Lucas acrescenta: “Quando 

chegou a hora, pôs-se à mesa e, com ele, os doze apóstolos”; 

depois de longo colóquio, Cristo chegou a dizer estas palavras: 
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“Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa e sem calçado, por 

acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam: Nada. 

Então ele continuou: Agora, porém, aquele que tem uma 

sacola, apanhe-a, bem como aquele que tem uma bolsa, 

aquele que não a tiver, que venda a túnica e compre uma 

espada”. Nessas palavras transparece com bastante evidência 

a intenção de Cristo. De fato, não disse “comprai ou 

providenciai duas espadas”, mas doze, porquanto a frase 

“quem não a tiver, que a compre” dizia respeito aos doze, a fim 

de que cada um tivesse a sua. Entretanto, dizia isso para 

adverti-los sobre a perseguição e o desprezo que no futuro 

haveriam de sofrer, como se lhes dissesse: “Enquanto estive 

convosco, eu vos concedia proteção; agora sereis rejeitados. 

Por isso devereis providenciar por vossa conta os meios 

necessários e que eu, em certa época, vos proibi”. Se a 

resposta de Pedro, que é coerente com essas palavras, tivesse 

o significado que querem atribuir-lhe, não estaria de acordo 

com a intenção de Cristo, mas este o teria repreendido como já 

havia feito reiteradas vezes, quando lhe dava respostas 

impensadas. Isso não acontece, mas ao contrário, Cristo 

aquiesceu e disse: “É suficiente”, como se dissesse: “Refiro-me 

à necessidade; portanto, se alguém dentre vós não pode tê-la, 

duas serão suficientes". Por outro lado, que Pedro tivesse o 

costume de falar imponderadamente, comprova-se por sua 

súbita e irrefletida impulsividade a que impelia não somente a 

sinceridade de sua fé, mas, como o creio, a pureza e 

simplicidade de seu temperamento. Todos os evangelistas 

atestam essa característica dele. De fato, Mateus escreve que, 

ao perguntar Jesus aos discípulos “Quem dizeis que eu sou?”, 

Pedro, antes de todos, respondeu: “Tu és Cristo, filho do Deus 

vivo”. Escreve ainda que, quando Cristo disse aos discípulos 

que era necessário para ele ir a Jerusalém e padecer muitos 

sofrimentos, Pedro o enfrentou e começou a recrimina-lo, 

dizendo: “Nada disso, Senhor! Isso não vai acontecer”. Cristo, 

porém, voltando-se para ele, disse: “Afasta-te de mim satanás”. 

Escreve ainda que no monte da transfiguração, na presença de 

Cristo, de Moisés, de Elias e dos dois filhos de Zebedeu, Pedro 
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disse: “Senhor, é bom estarmos aqui; se quiseres, vamos 

levantar três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra 

para Elias”. Uma vez mais escreve que, estando os discípulos 

num barco durante a noite e caminhando Cristo sobre as 

águas, Pedro disse: “Senhor, se és tu, manda que eu chegue a 

ti, andando sobre as águas”. De igual modo, escreve que, 

quando Cristo anunciava que serviria de escândalo para os 

discípulos, Pedro respondeu: “Ainda que todos se 

escandalizassem por tua causa, eu nunca me escandalizaria”. 

E pouco depois: “Mesmo que fosse necessário morrer contigo, 

eu não te renegaria”. Marcos confirma o fato. Por sua parte, 

Lucas escreve que Pedro disse a Cristo, pouco antes das 

palavras sobre as espadas: “Senhor, estou preparado para 

enfrentar contigo a prisão e a morte”. Por sua vez, João conta 

que, quando Cristo queria lavar os pés dos discípulos, Pedro 

protestou: “Senhor, tu me lavas os pés?” E logo a seguir: 

“Jamais me lavarás os pés!”. João relata também que foi Pedro 

que feriu com a espada o servo do sumo sacerdote e sobre 

isso concordam os quatro evangelistas. Ainda segundo João, 

sabemos que, chegando ao sepulcro e vendo que o outro 

estava hesitante junto da entrada, Pedro entrou logo que 

chegou. Novamente, João é que relata que, estando Jesus na 

margem do lago após a ressurreição, “quando Pedro ouviu 

dizer ‘É o senhor!’, vestiu a túnica, pois estava nu, e atirou-se 

ao mar”. Por fim, narra que, quando Pedro viu João, perguntou 

Jesus: “Senhor, que será feito deste?”. Certamente foi útil 

mencionar todos esses fatos a respeito de nosso 

arquimandrita, em louvor de sua pureza. Deles se depreende 

claramente que, ao falar das duas espadas, se dirigia a Cristo 

com singela intenção. Por outro lado, se as palavras de Cristo e 

Pedro devem ser interpretadas em sentido simbólico, não 

devem ser, contudo, distorcidas no sentido pretendido por eles, 

mas devem ser antes tomadas no sentido que Mateus atribui à 

espada nesta passagem: “Não julgueis que vim trazer paz à 

terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o 

homem do pai”, etc. Isso acontece tanto com as palavras como 

com as obras. Por essa razão, Lucas dizia a Teófilo: “O que 
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Jesus começou a fazer e a ensinar”. Essa era a espada que 

Cristo mandava comprar e que Pedro informava que tinha duas 

delas e que estavam com eles. Com efeito, todos os discípulos 

estavam preparados para, com as palavras e a ação, executar 

o que Cristo dizia que viera fazer por meio da espada, como foi 

dito. (Monarquia, III, IX). 

 

 Percebemos que, para Dante, a analogia das duas espadas presente nos 

Evangelhos bíblicos em nada estavam relacionados aos poderes que pretendiam 

governar o Ocidente. Dante levanta três hipóteses para tentar explicar a que Cristo 

se referia quando falou das duas espadas. Na primeira, Cristo estaria alertando que, 

após os acontecimentos de sua Paixão, os quais ele sabia que ocorreriam, seus 

apóstolos seriam perseguidos e, para isso, deveriam se proteger. Posto isto, não 

estaria ele se limitando a duas espadas, mas, se possível, a doze. Na segunda 

hipótese, estaria o fato de os comentadores da Bíblia terem compreendido mal os 

dizeres de Pedro, ao passo que ele era muito impetuoso. Ao afirmar tal questão, 

Dante se preocupa em não maldizer a pessoa do apóstolo Pedro, e se demora em 

longos exemplos de que ele, de fato, era um dos mais fiéis seguidores de Cristo. 

Quem estaria distorcendo os dizeres diretos de Pedro seria a própria Igreja dos 

tempos de Dante e os intelectuais canonistas que lhe serviam de apoio intelectual. 

E, na terceira hipótese levantada por Dante, as duas espadas não se tratariam de 

espadas no sentido literal da palavra, mas sim da ferramenta que Cristo deixou aos 

seus apóstolos: a palavra, a pregação da verdade. Podemos evocar, para isso, a 

similaridade dos vocábulos ingleses “sword” (espada) e “word” (palavra). Era através 

da palavra que os discípulos de Cristo iriam enfrentar o mundo após a sua partida. 

Portanto, em nenhum momento, Dante estabelece uma relação entre as duas 

espadas e os governantes universalistas do Ocidente cristão medieval. Seu silêncio, 

com relação a este fato, é uma maneira que negar a veracidade de tal interpretação.  

É uma maneira de negar a bula papal de Bonifácio VIII. E uma maneira de negar a 

plenitudo potestatis, a concepção de que teria o papa em suas mãos o poder 

absoluto sobre o Ocidente. Um dos maiores expoentes deste pensamento 

hierocrata13 é Egídio Romano, que retomava e elevava, hierocraticamente, os 

                                                           
13

 Corrente de pensamento que sustenta a supremacia do sacerdote (hieros, em grego). 
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escritos de Bernardo de Claraval sobre os dois gládios. Egídio afirma em seu 

tratado14: 

 

Nós distinguimos o duplo poder do sumo pontífice, e a sua 

dupla jurisdição em questões temporais: uma absoluta, e a 

outra regulada, porque, como os sábios filósofos disseram, 

aquele que fez as leis deve observá-la. Se, portanto, o sumo 

pontífice, de acordo com seu poder absoluto, estiver em caso 

contrário, sem freio e sem cabresto, ele deve impor a si mesmo 

freio e cabresto, através da observação de suas próprias leis e 

direitos.15 

 

Desta maneira, conseguimos encontrar, nas entrelinhas da escrita de Dante 

no De Monarchia, que, de uma forma velada, ele nega veementemente as teorias 

hierocratas de seu tempo. Mais do que isso, ele busca demonstrar que tais teorias 

estavam todas a cargo dos interesses pessoais de poder dos papas da época, 

sobretudo, Bonifácio VIII. Não é a toa que Dante coloca Bonifácio VIII no Inferno de 

sua Commedia, no Canto XIX, na terceira vala do oitavo círculo do Inferno, onde se 

encontram os simoníacos, ou seja, aqueles que traficaram as coisas divinas. 

Fossem estas coisas divinas, tanto artigos religiosos, as falsas relíquias que tanto 

tiveram lugar na compra de indulgências, quanto a falsidade das palavras e dos 

dogmas, como se Dante estivesse, novamente, reinterpretando a analogia da 

espada. 

 

                                                           
14

 De ecclesiastica potestate (Sobre o poder eclesiástico) de 1302. 
15

 Tradução nossa a partir da versão em inglês de Joseph Canning: “We shall distinguish the double 
power of the Supreme Pontiff, and his double jurisdiction in temporal matters: the one absolute, the 
other regulated, because, as the wise philosophers say, he who makes the law should observe it. If, 
therefore, the Supreme Pontiff, according to his absolute power, is otherwise without bridle and halter, 
he should impose on himself a bridle and halter, through himself observing his legislation and law. ” 
(CANNING, Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296-1417. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2014, p.35). No original em latim: “Distinguemus duplicem potestatem summi pontificis et 
duplicem eius iurisdiccionem in temporalibus rebus: unam absolutam et aliam regulatam, quia, ut 
tradiderunt sapientes philosophi, legis positivus debet esse legis observativus. Si ergo summus 
pontifex secundum suum posse absolutum est alias sine freno et sine capistro, ipse tamen debet sibi 
frenum et capistrum imponere, in se ipso observando leges et iura”. Disponível no rodapé de Joseph 
Canning, cuja referência está acima. 
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 3.2.2 O sol e a lua 

 

 Os dois corpos celestes, o sol e a lua, também foram utilizados como 

símbolos para descrever a natureza dos poderes temporal e espiritual. Ora, sendo 

estes dois orbes tão presentes na vida cotidiana dos homens do Medievo, pois que, 

numa época em que inexistia o relógio, eles eram os principais marcadores do 

tempo e das atividades cotidianas destes homens, eles funcionavam como método 

de fácil entendimento do que se queria interpretar sobre a natureza do poder. 

Consta na bula do papa Inocêncio III, no século XII, quando se fortalece a 

monarquia papal e a ideia da plenitudo potestatis, a analogia de que o poder 

espiritual equivalia ao sol, fonte de luz e da vida, enquanto o poder temporal do 

imperador equivalia à lua, um corpo sem luz própria que depende da luz advinda do 

sol. Assim seria o poder temporal submisso ao poder espiritual.  

 

Deus criador do universo fixou duas grandes luminárias no 

firmamento do céu; a luminária maior para dirigir o dia e a 

luminária menor para dirigir a noite. Da mesma maneira, para o 

firmamento da Igreja universal, como se se tratasse do Céu, 

nomeou duas grandes dignidades; a maior para tomar a 

direção das almas, como se estas fossem os dias, a menor 

para tomar a direção dos corpos, como se estas fossem as 

noites. Estas dignidades são a autoridade pontifícia e o poder 

real. Assim como a Lua deriva a sua luz da do Sol e na verdade 

é inferior ao Sol tanto em quantidade como em qualidade, em 

posição como em efeito, da mesma maneira o poder real deriva 

o esplendor da sua dignidade da autoridade pontifícia; e quanto 

mais intimamente se lhe unir, tanto maior será a luz com que é 

adornado; quanto mais prolongar [essa união], mais crescerá 

em esplendor.16 

 

                                                           
16

 A tradução desta bula de Inocêncio III está presente na antologia de textos medievais organizada 
pela professora Fernanda Espinosa. Ver: ESPINOSA, Fernanda. Antologia dos Textos Medievais. 
Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1972, pp. 300-301. Suas fontes são a partir de: J.P. Migne, 
Patrologiae Cursus Completus, Series Latina, t. CCXIV, Paris, 1890, col. 377. 
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 Dante dedica a argumentação número IV da terceira parte do De Monarchia 

para tratar desta questão, e demonstrar que a lua não depende do sol: 

 

Na verdade, aqueles a quem se dirige a argumentação que se 

segue, ao afirmarem que a autoridade do império depende da 

autoridade da Igreja, como o artesão mais humilde depende do 

arquiteto, se inspiram em múltiplos e variados argumentos 

extraídos da Sagrada Escritura ou em certos atos tanto do 

sumo pontífice quanto do imperador, mas procuram igualmente 

conferir a sua argumentação, uma aparência de razão. De fato, 

afirmam, em primeiro lugar, apoiando-se no texto do livro do 

Gênesis, que Deus criou duas grandes luminárias, uma maior e 

outra menor, uma para presidir o dia e a outra, a noite. 

Sustentam que essas aludiriam, alegoricamente, a esses dois 

regimes, o espiritual e o temporal. Disso deduzem que, como a 

lua, ou seja, a luminária menor, não possui luz própria, senão 

enquanto a receber do sol, assim nem o poder temporal tem 

autoridade senão enquanto a receber do poder espiritual. Por 

causa dessas e outras razões deles a serem invalidadas, deve-

se ter presente, antes de tudo que, como assinala o filósofo17 

em Confutações Sofísticas, “a confutação de um argumento 

corresponde à manifestação de um erro”. Como o erro pode ser 

encontrado na matéria como forma de um argumento, acontece 

que se pode errar de duas maneiras: acatando o falso ou 

raciocinando de modo errôneo. Precisamente esses dois erros 

o filósofo recriminava a Parmênides e Melisso, com estas 

palavras: “Porque acatam o falso e não usam corretamente o 

procedimento do silogismo”. Cumpre observar que aceito aqui 

a palavra “falso” em sentido amplo, também no sentido de 

“inopinável”, porque, em matéria de argumento a provar, tem a 

mesma natureza do “falso”. Se, na verdade, o erro reside na 

forma, a conclusão, da parte de quem pretende refutar, deve 

                                                           
17

 Por “filósofo”, entende-se que Dante se refere à Aristóteles. 
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ser negada demonstrando que as regras silogísticas não foram 

respeitadas. Se, ao contrário, o erro está na matéria, isso 

ocorreu porque o falso foi acolhido “simplesmente” ou 

“parcialmente”. Se “simplesmente”, deve-se refutá-lo, 

eliminando-o completamente; se “parcialmente”, deve-se 

proceder por distinção. Visto isso, para a melhor evidência 

desta e das demais soluções apresentadas mais adiante, deve-

se ter presente que existe a possibilidade de errar de duas 

maneiras em relação ao sentido místico: procurando-o onde 

não está, ou acatando-o de modo diverso ao devido. Para o 

primeiro caso, Agostinho escreve em Cidade de Deus: “Nem 

todos os acontecimentos que são narrados devem ser 

tomados, por essa razão, como portadores de significação 

particular, mas é, precisamente, por causa daqueles que 

significam alguma coisa que se acrescentam outros de 

nenhuma relevância particular. A terra é rasgada somente pela 

pá do arado, mas para que isso possa ocorrer, são necessárias 

também as outras peças do arado”. Sobre o segundo modo de 

errar, o mesmo autor diz em Doutrina Cristã, na passagem em 

que fala daquele que pretende vislumbrar nas Escrituras outro 

significado que não o proposto pelo escritor: “Era, desse modo, 

como aquele que deixa a estrada principal e, enveredando por 

um caminho sinuoso, chega ao mesmo ponto que aquela 

estrada conduzia”. E acrescenta: “Deve-se demonstrar a ele 

que o costume de desviar-se do caminho o obrigará a seguir 

por atalhos ou por vias perversas”. Depois indica a razão pela 

qual se deve evitar isso, a propósito das Escrituras: “A fé 

titubeia, se vacila a autoridade das divinas Escrituras”. De 

minha parte, digo que, se esses erros provêm da ignorância é 

necessário corrigi-los e depois perdoar o autor deles, como se 

deveria perdoar aquele que tivesse medo de um leão nas 

nuvens. Se, ao contrário, são cometidos propositadamente, 

seus autores devem ser tratados como se faz com os tiranos 

que não se conformam com as leis públicas em vista da 

utilidade geral, mas tentam, em vez disso, dobrá-las aos 

próprios interesses. Crime supremo, mesmo se cometido em 

sonho, é este de abusar da intenção do Espírito eterno! De 
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fato, não se peca contra Moisés, contra Davi, contra Jó, contra 

Mateus ou contra Paulo, mas contra o Espírito Santo que neles 

fala. Com efeito, embora sejam numerosos os escritores da 

palavra divina, aquele que dita é um só, Deus, que se dignou 

manifestar-nos seu beneplácito por meio da caneta de muitos. 

Depois de assinalar essas coisas, retomo aquilo a que me 

referia há pouco e refuto a afirmação, segundo a qual as duas 

luminárias mencionadas representam simbolicamente os dois 

poderes. Precisamente nesta afirmação reside toda a força do 

argumento. Pode-se demonstrar de duas maneiras que esse 

significado é de todo insustentável. Primeiro, porque, sendo 

esses dois poderes acidente em relação ao próprio homem, 

pareceria que Deus tivesse predisposto uma ordem natural 

perversa, ao produzir os acidentes antes do próprio sujeito, e 

dizer isso de Deus é absurdo. De fato, as duas luminárias 

foram criadas no quarto dia e o homem no sexto, como 

demonstra a Escritura. Além disso, posto que esses poderes 

dirijam o homem para determinados fins, como se verá adiante, 

se o homem tivesse permanecido no estado de inocência em 

que Deus o criou, não teria tido necessidade de semelhantes 

guias. De fato, esses poderes constituem o remédio contra a 

enfermidade do pecado. Como, portanto, no quarto dia o 

homem não somente não era pecador, mas simplesmente o 

homem ainda não existia, criar remédios teria sido de todo 

inútil, o que é contrário à bondade divina. Estulto seria aquele 

médico que preparasse um curativo para o futuro ferimento de 

um homem que ainda não tivesse nascido. Não se deve 

afirmar, portanto, que Deus criou esses dois poderes no quarto 

dia e, por conseguinte, a intenção de Moisés não pode ter sido 

aquela que alguns imaginam. Que assim tivesse ocorrido, 

tolerando a mentira, esse argumento pode ser negado por meio 

de uma distinção e então uma demonstração desse tipo se 

apresenta mais benévola para o adversário porque, em tal 

caso, este não é tratado como mentiroso absoluto, como 

poderia parecer com uma confutação absoluta. Afirmo, 

portanto, que embora a lua possua em abundância somente a 

luz que recebe do sol, disso não decorre que ela tenha, de per 
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si, sua causa no sol. Por isso é necessário saber que uma 

coisa é a existência da lua, outra seu poder, e outra sua 

atuação. Quanto à existência, a lua não depende de modo 

algum do sol, nem quanto a seu poder, e outro tanto deve-se 

dizer em sentido próprio em relação a sua atuação, porquanto 

seu movimento deriva de próprio motor e a influência que 

exerce provém de seus próprios raios. Com efeito, é dotada de 

certa luz própria, como se pode notar em seus eclipses. 

Entretanto, para poder operar melhor e com mais força, ela 

recebe alguma coisa do sol, ou seja, luz em abundância. 

Afirmo, portanto, que o poder temporal não recebe do poder 

espiritual sua existência, nem o poder, que é sua autoridade, 

nem mesmo sua atuação pura e simples. Recebe, sim, do 

poder espiritual, influência para poder agir com maior eficácia 

mediante a luz da graça que Deus, no céu, e a bênção do 

sumo pontífice, na terra, lhe infundem. Definitivamente, o 

argumento mencionado anteriormente pecava na forma, 

porquanto o predicado da conclusão não coincide com o termo 

extremo da premissa maior, como aparece claramente. De fato, 

procede da seguinte forma: a lua recebe a luz do sol que é o 

poder espiritual; o poder temporal é a lua; logo, o poder 

temporal recebe autoridade do poder espiritual. Desse modo, 

no termo extremo da premissa maior coloca-se a palavra “luz” 

e, no predicado da conclusão, a palavra “autoridade”, que são 

coisas diversas em relação ao sujeito e ao argumento, como já 

vimos. (Monarquia, III, IV). 

 

Assim como fizera com a analogia dos dois gládios, Dante, novamente, afirma 

não ter relação nenhuma a teoria dos dois orbes celestes com os poderes 

universalistas do papado e do império. E, para tal, demonstra sua perspectiva 

através do livro do Gênesis, e de seu método discursivo indutivo, no qual analisa 

que, tendo os orbes sido criados antes do Homem, não poderiam estes ser a causa 

futura de algo que ainda não existia. Dante envereda, também, pela astronomia, 

afirmando que não teria a lua sua causa única no sol, posto que ela existe por si só. 

O que ela pode receber é um auxílio do sol para aumentar seu brilho. Da mesma 
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forma, mesmo sem estarem relacionados no pensamento de Dante, o que se 

poderia interpretar dos poderes universalistas com referência aos orbes celestes, 

seria que o império existe por si, mas pode receber auxílio, não subjugação, do 

poder espiritual, para melhor desempenhar sua função de guia da humanidade para 

a salvação. 

Em outro momento, que consideramos pertinente citar, no Purgatório da 

Commedia, no canto XVI, Dante, ao invés de citar o sol e a lua, adota a noção de 

“dois sóis”, de modo a equiparar em grandeza a autoridade dos dois poderes da 

Cristandade. O historiador Ernst Kantorowicz dedica um artigo analisando tal 

questão, em “Dante’s Two Suns”18. Nesta passagem do Purgatório, presente no 

início desta dissertação, Dante afirma que Roma estabelecera dois sóis (o poder 

espiritual e o poder temporal, em pé de igualdade e equilíbrio), porém, a ganância de 

um deles (o espiritual) corrompeu a ordem das coisas, e instaurou o caos no mundo. 

É uma crítica direta à situação na qual a península itálica estava submetida na 

época em que Dante viveu. Para ele, só haveria paz se se reestabelecesse o 

equilíbrio perdido entre esses dois sóis. Somente se o papado retornasse à sua 

função de pregação e condução das almas, e abandonasse os interesses materiais, 

que eram assuntos do poder temporal exclusivamente. Seguem os versos de Dante: 

Bem haja Roma, que ao bom mundo, então, 

ergueu dois sóis, por revelar a estrada 

ali da terra, e aqui da salvação. 

 

Mas um o outro eclipsou, e uniu-se a espada 

à pastoral; e, juntos, claramente, 

  não podem bem cumprir sua jornada19 

 

                                                           
18

 Ver: KANTOROWICZ, Ernst. “Dante’s ‘Two Suns’” In: KANTOROWICZ, Ernst. (ed.), Selected 
Studies. New York: Augustin, 1965, pp. 325-338. 
19

 Dante Alighieri, Purgatório, Canto XVI, 106-111. Tradução de Cristiano Martins. In: MARTINS, 
Cristiano. “A Vida Atribulada de Dante Alighieri” In: A Divina Comédia. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; 
São Paulo: Edusp, 1976. 
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3.3 A dupla natureza do Corpo Político 

 

Das projeções e retroprojeções entre macrocosmo e 

microcosmo decorriam outras analogias, conforme o contexto 

histórico. Isso pode ser exemplificado com a metáfora 

antropomórfica da sociedade, que via nos clérigos a alma do 

corpo social, no rei sua cabeça, no conselho de nobres o 

coração, nos funcionários os costados, nos juizes e 

governadores de província os olhos, ouvidos e a língua, nos 

guerreiros as mãos, nos arrecadadores de impostos o ventre e 

os intestinos, nos camponeses os pés (FRANCO JR, 2008, 24) 

 

A última argumentação de Dante na terceira parte do De Monarchia refere-se 

à dupla natureza do homem e do poder: o corpo e a alma, o temporal e o espiritual. 

Além de coroar o pensamento de Dante sobre a Monarquia universal, colocando-a 

como o corolário da questão que esclarece a natureza dos poderes, esta metáfora 

traz uma novidade em relação às demais analisadas acima: trata-se agora de 

humanizar o poder, de relacioná-lo ao homem e não mais interpretá-lo apenas 

através de símbolos exteriores ao ser humano, como a espada ou os astros 

celestes. Representa, pois, uma mudança de paradigma, que corresponde ao 

humanismo que surgia no período tardo-medieval, e se desenvolverá mais adiante 

no Renascimento. Dante, ao longo do terceiro livro do De Monarchia, como pudemos 

observar, vai refutando e negando os principais pilares alegóricos  sobre os quais a 

Igreja se debruçava para manter o controle sobre os príncipes do Ocidente, e 

corroborar a sua plenitudo potestatis. Dante negou que a Doação de Constantino 

fosse autêntica. Dante negou que as analogias dos dois gládios e dos dois orbes 

celestes fossem relacionados aos poderes temporal e espiritual do Ocidente. E, 

mesmo que fossem, ele lançou meios de interpretação que os colocava como iguais, 

não um superior ao outro. Estando no limiar do surgimento do pensamento 

humanista, Dante, portanto, refuta estas alegorias do passado, e os ressignifica 

numa teoria que coloca o homem como centro do universo. 
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Entretanto, Dante não é o primeiro a tratar desta relação. Um dos mais 

importantes teóricos a respeito desta questão de relacionar o poder ao homem 

enquanto organismo funcional é John de Salisbury (1120-1180), que lança em seu 

Policraticus a teoria do corpo político. Assim, Dante e John de Salisbury começam a 

entender o poder monárquico a partir da dupla natureza de um corpo (composto pelo 

corpo e pela alma), o que será a base para o desenvolvimento do pensamento 

teórico monárquico na época do absolutismo europeu moderno, dos séculos XVI ao 

XVIII. Segue-se o que Dante afirma sobre esta dupla relação, no item XV do terceiro 

livro do De Monarchia: 

 

Mesmo que, no capítulo anterior, com raciocínio até o 

“incompatível”, tenha sido esclarecido que a autoridade do 

império não emana da autoridade do sumo pontífice, não foi 

fornecida, contudo, a prova de que ela deriva imediatamente de 

Deus, se não por via de consequência, ou seja, se ela não 

depende do próprio representante de Deus, depende de Deus. 

E, precisamente, para conferir perfeita determinação ao 

propósito prefixado, deve-se demonstrar “positivamente” que o 

imperador, ou seja, o monarca do mundo, tem sua referência 

imediata no príncipe do universo, que é Deus. Para entender 

este conceito é necessário saber que só o homem, entre os 

seres, ocupa a posição média entre as coisas corruptíveis e as 

incorruptíveis; por isso, foi corretamente comparado pelos 

filósofos ao horizonte, que é o elemento médio entre dois 

hemisférios. Com efeito, se o homem é considerado em relação 

a seus dois elementos constitutivos essenciais, isto é, alma e 

corpo, é corruptível; mas se é considerado em relação a um só 

dos dois, a alma, é incorruptível. Por esse motivo, o filósofo se 

expressa muito bem ao falar da incorruptibilidade da alma, 

quando no livro segundo Da Alma diz: “Somente ela pode 

separar-se do elemento corruptível porque é imortal”. Se, 

portanto, o homem ocupa a posição média entre os seres 

corruptíveis e os incorruptíveis, uma vez que todo ser 

intermediário participa da natureza dos extremos, é inevitável 

que o homem tenha em comum uma e outra natureza. E, como 

toda natureza está ordenada a um fim último, segue-se que, no 

homem, existe um duplo fim, isto é, participando ele, só entre 

todos os seres, da corruptibilidade e da incorruptibilidade, está 

predisposto, único entre todos os seres, a dois fins últimos, de 

um lado enquanto corruptível e, de outro, enquanto ser 

incorruptível. Dois fins, portanto, conferiu ao homem a inefável 

Providência: a felicidade desta vida, que consiste no exercício 
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da própria virtude e configurada no paraíso terrestre, e a 

felicidade da vida eterna, que consiste em desfrutar da 

presença divina, à qual não se pode ascender por meio das 

próprias faculdades, a não ser que haja o auxílio da luz divina, 

e que se realize no paraíso celeste. Deve-se chegar a essas 

duas felicidades, que representam conclusões diferentes, por 

meios diversos. Com efeito, chegamos à primeira por meio dos 

ensinamentos filosóficos que, no entanto, devem ser seguidos 

operando em conformidade com as virtudes morais e 

intelectuais. Chegamos à segunda por meio dos ensinamentos 

espirituais que transcendem a razão humana, sempre que 

sejam seguidos operando em conformidade com as virtudes 

teologais, ou seja, a fé, a esperança e a caridade. Estas 

conclusões e estes meios nos foram indicados, também, uns 

pela razão humana, que toda se desvendou a nós por meio dos 

filósofos, e os outros, pelo Espírito Santo que revelou a 

verdade sobrenatural, indispensável para nós, por meio dos 

profetas e hagiógrafos, por meio de Jesus Cristo, filho de Deus 

a ele coeterno, e de seus discípulos. A cobiça humana, 

contudo, haveria de desprezá-los, se os homens, como 

cavalos, vagando em sua bestialidade, não fossem domados 

com “rédeas e freio”. Por esse motivo, o homem teve 

necessidade de duplo guia em relação a seu duplo fim: de um 

lado, o sumo pontífice que, segundo a revelação, conduzisse o 

gênero humano à vida eterna e, de outro, o imperador que o 

conduzisse à felicidade temporal, segundo os ensinamentos 

filosóficos. Como, porém, ninguém ou muito poucos – e estes 

ainda com extrema dificuldade – podem chegar a este ponto, a 

menos que sejam amainadas as ondas da cobiça, e o gênero 

humano viva livre na tranquilidade da paz, sendo essa a meta à 

qual deve propender por todos os meios aquele que tem o 

cuidado do mundo, isto é, o príncipe romano. Só assim poderá 

viver livre e pacificamente nesse canteiro dos mortais. Como a 

disposição do mundo terreno é determinada por aquela 

inerente ao movimento circular dos céus, torna-se necessário, 

para que os úteis ensinamentos da liberdade e da paz se 

adaptem, oportunamente, aos locais e às circunstâncias, que o 

superintendente do mundo seja instituído por aquele que com 

sua presença abraça, simultaneamente, toda a disposição dos 

céus. Ele é realmente o único que estabeleceu de antemão e 

providenciou por si mesmo a ligação existente entre cada 

criatura e o espaço que lhe cabe. Se, portanto, assim é, só 

Deus escolhe, só Deus confirma, porque só Deus não tem 

quem seja superior a ele. Disso se deduz, ulteriormente, que 

não devem ser definidos “eleitores” nem os atuais, nem todos 

os outros que, de alguma forma, assim tenham sido definidos. 

Eles devem ser considerados antes “núncios da Divina 

Providência”. Se disso decorre, por vezes, que os beneficiários 
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desta última dignidade se deixam levar pela discórdia, é porque 

todos, ou em parte, se deixam envolver pela névoa da cobiça e 

não conseguem discernir que se trata de uma escolha divina. É 

evidente, portanto, que a autoridade do monarca temporal 

deriva, sem qualquer intermediário, da fonte da autoridade 

universal e essa fonte, compacta na fortaleza de sua pureza, 

derrama-se por muitos canais em abundância de bondade. 

Creio que já atingi a meta que me havia proposto. (Monarquia, 

III, XV). 

 

 Percebemos, portanto, que para Dante, cada uma das esferas da existência 

do homem, o corpo e a alma, ou a corruptível e a incorruptível, necessita de um guia 

pré-determinado por Deus para este exclusivo fim. O imperador deve tratar das 

questões morais e filosóficas, dos assuntos temporais, guiando o homem como um 

grande filósofo que leva toda a Cristandade ao entendimento das leis que Deus 

propôs. O papa deve tratar das questões do espírito, do ensinamento cristão, da 

salvação das vidas após a morte. Somente entrarão em equilíbrio, como predisposto 

por Deus, se cada uma dessas esferas se ativer aos seus próprios deveres, sem 

cobiçar as prerrogativas do outro. Dante entra em consonância, ao pensar desta 

maneira, com o pensamento de John de Salisbury, em seu Policraticus, onde ele 

utiliza a analogia do Corpo Político da sociedade, na qual, o governante temporal é 

aquele que guia a cabeça, enquanto o governante espiritual é aquele que guia a 

alma, representada no corpo através do coração. Cada qual em sua função, eles 

atuam em harmonia. Apesar de a obra de John de Salisbury ser de difícil acesso à 

língua portuguesa, Michel Senellart tem um estudo aprofundado destas questões 20. 

 Podemos concluir, portanto, que Dante começa a dialogar, não somente com 

aqueles que o precederam, mas também, com uma nova onda de interpretações das 

naturezas do poder, que serão a base teórica sobre as quais as novas monarquias 

nacionais, também, se debruçarão para se legitimarem. O império que Dante tanto 

defendeu começará a desaparecer, lenta e gradualmente, entre os príncipes 

alemães, sobretudo os austríacos. Mas sua teoria dialogará com as necessidades de 

estabelecimento e fortalecimento de uma nova forma de governo: o Estado, na 

pessoa do rei absolutista. 

                                                           
20

 Para mais informações, consultar: SENELLART, Michel. “O Policraticus de João de Salisbury” In: 
As Artes de Governar. São Paulo: Editora 34, 2006, pp.136-166. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Recuperar a figura de Dante Alighieri como homem que estava imerso nas 

preocupações do período medieval exige que compreendamos como estava dado o 

cenário daquela época. Contudo, mais do que isso, conseguir recuperar este Dante 

que viveu no limiar entre os séculos XIII e XIV apresenta-se como um desafio, ao 

passo que não podemos confiar plenamente em nas fontes que estão ao nosso 

dispor. Mesmo os dantólogos e biógrafos de Dante, todos eles escrevem a partir de 

suas próprias perspectivas e preocupações do momento presente. 

 Dante Alighieri foi uma figura expoente em seu tempo. Exatamente por 

tamanho destaque pela influência que sua obra gerou, sua vida foi muito exaltada e 

heroicizada. Dante Alighieri foi maquiado no Renascimento como sumo poeta, 

elevando-se somente esta que era uma de suas múltiplas virtudes.  

No século XIX, ele foi maquiado, mais uma vez, de modo a se tornar um 

símbolo incontestável da unidade italiana, do povo italiano como um igual, ao passo 

que esta noção era inexistente na época em que Dante viveu. A língua vernácula 

que ele utilizara, o dialeto da Toscana, acabou por se tornar a base fundamental da 

unidade da língua desse novo povo italiano, em detrimento de todos os outros 

falares da região. A figura de Dante se coloca acima dessa Itália nascente, e se 

suplanta os aspectos de um Dante que viveu em meio a uma península itálica 

fortemente dilacerada por conflitos de interesses, fossem eles por parte da elite 

pontifícia em Roma, fosse por parte dos governantes de cada comuna do norte 

italiano, e de suas dissidências internas. 

No início do século XX, novamente, Dante é mascarado mais um pouco, e as 

passagens marcantes de seus escritos são tomadas como base para corroborar os 

interesses da política nacionalista fascista de Benito Mussolini. Agora, ao chegarmos 

no século XXI, Dante, ainda, carrega essa atmosfera de símbolo italiano e herói, 

criador de uma grande epopeia, símbolo do ápice da literatura italiana. 

Nossos esforços, portanto, se voltaram a realizar uma arqueologia do próprio 

texto de Dante, o De Monarchia, onde analisamos o seu discurso, com o auxílio de 
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estudiosos do período em que ele viveu, os séculos XIII e XIV, para conseguirmos 

investigar de que maneira esse Dante medieval, esse Dante preocupado com as 

questões de seu tempo, estava em consonância com os demais pensadores de sua 

época, sendo, portanto, este Dante Alighieri preservado nas páginas do De 

Monarchia mais um elo da teia que compunha as culturas do poder do Baixo 

Medievo. 
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