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Abrem e fecham a Vida Nova (1283-1293) duas visões: uma da mulher terrena, a outra 

da mulher celeste. Dentro dessa aparição dual, desse movimento de progressivo 

desdobramento, tão caro ao poeta florentino, pautamos esta leitura da obra, atraídos pela 

luminosidade de sua promessa final, de “dizer dela o que nunca se disse de nenhuma.” (Cap. 

XLII, p. 100)
1
   

É de observar que na Comédia são conferidas a Beatriz significações de caráter 

alegórico, simbólico, figural e o intrigante papel de figura salvífica – já claramente apontado 

na Vida Nova – que motiva o poeta a empreender a viagem e a perseverar nesta peregrinação. 

Após o eclipse de Virgílio, o primeiro guia de Dante (1265 – 1321), – o mito clássico trazido 

para a tradição cristã – Beatriz conduzirá Dante-personagem até a contemplação do divino.  

Na Vida Nova, a obra de sua juventude, o livro de sua renovação pessoal e literária, 

um calidoscópio de imagens poéticas e de ideias que não podem ser enquadradas num plano 

definitório único, Dante entrelaça dados autobiográficos a simbolismos, visões e alegoria de 

forte gosto medieval.  A coleção de líricas e narrativas percorre um itinerário diacrônico em 

que Dante elucida suas experiências poéticas ligadas aos momentos mais importantes de sua 

relação com Beatriz Portinari - figura central na obra -, desde o primeiro encontro até sua 

morte, e apontam para a função cognoscitiva e salvífica do amor.   

Para se mensurar mais plenamente a mudança que o poeta opera e o valor de Beatriz 

na Vida Nova, assim como a amplitude desta obra definida como “o primeiro livro da 

literatura italiana”, e o “texto fundamental para a origem ou invenção da lírica moderna 

europeia” 
2
 (STERZI, 2008, p. 72-97)

3
, este artigo segue o critério de um itinerário 

ascendente na direção de uma formulação mais elevada de amor, a partir dos empréstimos 

iniciais da concepção de amor trovadoresco-cortês, de caráter erótico, e ao mesmo tempo 

religioso, da representação da mulher no repertório desta complexa literatura, que foi 

renovada pelo dolce stil nuovo da escola poética toscana, da qual Dante foi protagonista. 
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Para tanto busca-se elucidar as líricas e as narrativas que Dante já ordenou de acordo 

com uma gradual progressão psicológica, como percurso autobiográfico e poético, em que o 

poeta narra não só a experiência amorosa em si, mas também como esta reverbera na sua 

alma, em dois momentos poéticos, o divino e o humano, nunca claramente separados um do 

outro. 

Não podemos desconsiderar que o amor, tema determinante para a vida, para a escrita 

literária, para a reflexão teológica, foi objeto de diferentes debates e pesquisas de natureza 

artística, filosófica e científica à medida que os postulados da cultura ortodoxa tradicional 

eram colocados em discussão a partir da influência do aristotelismo.   

Na época em que o poeta nasceu, em 1265, Florença era a “capital do século XIII”, 

uma cidade-estado nos primórdios do capitalismo, com uma nova classe, a burguesia, a 

ganhar espaço e competir com a aristocracia.  

Aqui cabe salientar que, nos tempos de Dante, a Bíblia – considerada a palavra de 

Deus – era, paradoxalmente, um livro “fechado”. No século XII, Pedro Lombardo, erudito 

italiano, escreveu Sentenças, uma obra em quatro volumes, de doutrinas sobre temas 

teológicos, cujo sistema complexo de raciocínio se tornou conhecido como “escolástica”. No 

ápice de seu poder temporal, no início do século XII, as autoridades eclesiásticas aboliram 

completamente qualquer possibilidade, para a pessoa comum, de tomar conhecimento das 

Escrituras, ao tornar ilegal para os leigos a simples posse da Bíblia, quanto mais sua leitura.  

Neste artigo o texto bíblico, considerado como produção literária, é mantido aberto 

lado a lado com a Vida Nova. É, também, oportuno notar que Kuschel, em 1991, imprimiu 

novo vigor à crítica e à pesquisa literária no âmbito da descoberta da própria Bíblia como 

literatura, fato que vem produzindo novos sentidos e significados às relações intrínsecas entre 

ambas. Neste ponto, não seria descabido afirmar que Dante transitou entre literatura e teologia 

sem se preocupar com fronteiras, e através da literatura influenciou a teologia. Magalhães 

afirma que: 

A construção literária em seus aspectos estéticos e sistemáticos apresenta 

duas dimensões fundamentais: de um lado, ela é acervo de memórias e 

experiências religiosas de uma cultura; por outro, ela é intérprete dos 

aspectos simbólicos, míticos e estruturais da religião [...] a literatura ao 

preservar e manter, ressignifica e esta é uma de suas marcas na incidência 

sobre a realidade. Enquanto interprete da religião, a literatura surge como 

hermenêutica da religião e do seu significado na cultura.
 
(2000, p. 84-85) 

4
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Quanto ao aspecto formal, a primeira parte da Vida Nova estende-se até o capítulo 

XVI, ou seja, do primeiro encontro de Dante com Beatriz até os efeitos do “gabbo” ou 

zombaria. A segunda é central para o presente estudo e abrange os capítulos XVII e XXVII. 

Aqui se analisa a poética do louvor a Beatriz e a elevação de Beatriz à figura Christi, de 

acordo com a interpretação figural de Auerbach.
5
 A última inicia-se no capítulo XXVIII, com 

a morte de Beatriz e conclui-se com a breve prosa que relata a “mirabile visione”, a admirável 

visão que o poeta revelará na Comédia.  

Nesta via, tentaremos neste artigo ponderar e analisar os capítulos da Vida Nova que 

norteiam nosso interesse no caminho-itinerarium poético e espiritual rumo a Beatriz, 

entendida como figura Christi, ou seja, salvífica. Com base no critério cronológico e temático 

dos acontecimentos mais marcantes em prosa, e dos sonetos que relatam os cruciais 

“encontros” com Beatriz e com o deus pagão Amor, ilustra-se a experiência evolutiva do 

conhecimento do amor que o protagonista-narrador trava e alcança em três árduas etapas. 

Nesse mesmo sentido, aclaramos que nos tempos de Dante, a imaginação que levava a 

ter visões era um hábito psicológico, porém esta atividade psíquica seria uma habilidade que a 

mente moderna deixou de cultivar. No ensaio O Dolce Stil Nuovo: Bossa Nova no Duecento, 

Haroldo de Campos cita Ezra Pound, de acordo com o qual Dante “pertencia a uma época em 

que era considerado com respeito o fato de os poetas terem visões, e em que estes se 

compraziam em reportá-las de maneira precisa” (1998, p. 163) 
6
.  

Assim, valendo-se de enigmáticas visões, premonições, conjunções celestes e relações 

complexas, como a demonstrar que sua história com Beatriz já estava escrita no plano divino, 

Dante nos incentiva a que procedamos à nossa própria investigação cognitiva da sua obra. 

No processo organizativo da abordagem do objeto deste estudo, é importante 

considerar que na Vida Nova os dois planos em que está construída a história, − o literário em 

superfície e o plano mais profundo, o epistemológico, − são coincidentes e formam uma 

coerência interna e unitária inextricável, e por conseguinte a experiência poética e a religiosa 

convergem pela própria natureza ontológica da obra de arte.  

Aqui cabem algumas considerações relevantes para convalidar nossa pesquisa. A 

propósito do simbolismo do número nove, recorrente ao longo da Vida Nova, e no capítulo 

XXIV, apresentado como símbolo do milagre, Haroldo de Campos elucida que “O opúsculo 

onírico-mnemônico de Dante é uma iniciação ao céu, medida a compasso de liturgia 

numerológica (o número 9), perpassando pelo texto [...] o nove é múltiplo de 3, „valor de 

perfeição‟” (1998, p. 168-172), tornando-se, assim, número chave.  
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E a ideia de perfeição aparece confirmada pelo próprio Dante, quando declara que 

Beatriz é ela mesma um “nove”, isto é, um produto do número três, da trindade (Vida Nova, 

cap. XXIX, p. 75). Assim, a natureza divina de Beatriz, dada logo no início, é realçada pela 

repetição do número nove.   

Seguindo nossa linha de raciocínio, cabe mencionar que no mundo antigo e medieval 

atribuía-se ao nome próprio um valor absoluto, de modo que o nome indicava a qualidade, a 

essência da pessoa. Assim, o nome Beatriz constitui a identidade da moça florentina, como 

sendo portadora de felicidade, de beatitude, tal como o nome de Jesus, interpretação latina do 

hebraico Jahveh, é “salvação”.  

Especificando que mesmo aqueles que não a conheciam pelo nome lhe atribuíam 

espontaneamente esse valor, Dante aponta para sua natureza sobre-humana. É significativo 

acrescentar que o nome Beatriz é o único que Dante revela na Vida Nova.  

Nenhum outro nome próprio será dado para designar as outras personagens da obra; 

até mesmo a cidade de Florença fica no anonimato, assim como os demais espaços e 

ambientes, sempre descritos sumariamente. Esta “lacuna” e tudo quanto já foi observado na 

nossa análise são fortes indícios do desígnio do autor de conferir uma categoria transcendental 

ao papel de Beatriz na Vida Nova, portanto, para fora dos meros acontecimentos biográficos e 

dentro de uma categoria universal.     

Nesse sentido, ainda no segundo capítulo, Dante descreve seu memorável primeiro 

encontro com Beatriz, como se fosse uma aparição. A menina que, de acordo com uma 

perífrase astronômica, tinha entrado no seu nono ano de idade, era diferente das outras 

criaturas humanas, ela “Apareceu vestida de nobilíssima cor, humilde e honesta, sanguínea, 

cingida e ornada à guisa que à sua juveníssima idade convinha” (Cap. II, p. 13).  

Beatriz, portanto, lhe aparece trajada com um vestido vermelho escuro, como era o 

costume das autoridades e em concordância com o uso das “virgens e dos mártires” 

(HUIZIGA, 1998, p. 284) 
7
, e ataviada com os adornos de virtudes morais − humildade e 

honestidade − ou seja, no significado atual, de modéstia e dignidade.  

Claro está que na perspectiva de Dante-narrador o encontro com Beatriz é o efeito da 

ação divina. Contudo, na expressão “Aparuit iam beatitudo vestra”, (Cap. II p. 14) preanuncia-

se o domínio do deus Amor (equivalente medieval do Eros grego, também conhecido como 

Cupido). De fato, daquele momento em diante ele intervém na experiência do poeta 

aparecendo-lhe em visões e ditando prescrições, e assim será por ele compelido a procurar 
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“esse anjo juveníssimo” até ser definitivamente afastado da Vida Nova, para dar lugar ao 

Deus da tradição cristã.    

Seguindo nossa interpretação de Beatriz, note-se que Dante, citando Homero, 

finalmente comenta que Beatriz “Não parecia filha de homem mortal, mas de Deus” (Cap. II, 

p. 14). Sergio Cristaldi, especialista em literatura medieval, observa que com estas palavras se 

evidencia o aparecimento terreno de Beatriz e se estabelece uma “tensão binária de alto e 

baixo, divino e humano, e a transferência da personagem além do campo semântico de 

pertinência” (CRISTALDI, 1994, p. 153) 
8
.   

Para Ferrucci, é a palavra italiana stupore ou meraviglia o vocábulo príncipe 
9
, que 

melhor define a atmosfera e o sentimento que permeia a Vida Nova (2007, p. 8).  Dante registra 

cada encontro com Beatriz como uma “aparição”, um “evento” que não se esgota com a 

descrição dos fatos, tratando-se, na maioria das vezes, de visões. É interessante notar que os 

críticos também são tomados pelo mesmo stupore ou meraviglia, ao tentarem interpretar a 

deificação de Beatriz. Vale lembrar que “maravilha” é o significado da palavra grega cuja 

tradução no Novo Testamento é milagre.  

Já em Guinizelli, da escola poética toscana dolce stil novo, há indícios da idealização 

da mulher amada, que é quase semelhante a um anjo, exerce uma influência benéfica sobre 

seu admirador, e é portadora de saúde moral. Dante, porém, vai mais adiante, supera o 

convencionalismo poético, e supera também a tradição de seu tempo.  Para ele, Beatriz é cosa 

nuova.  

Prepara-se assim o segundo encontro, ou aparição, como Dante-narrador prefere 

enunciar, que se dá em 1283, passados já nove anos do primeiro. Enquanto o poeta caminha 

pela rua, encontra Beatriz: 

 

[...] apareceu vestida de cor branquíssima, no meio de duas gentis mulheres 

[...] e, passando por uma rua, volveu os olhos para a parte em que eu estava 

muito receoso e, com a sua inefável cortesia, que é hoje merecida no grande 

século, saudou-me muito virtuosamente, tanto que me pareceu então ver 

todos os termos da beatitude. A hora que o seu dulcíssimo saudar me 

alcançou era sem dúvida a nona daquele dia; (Cap. III, p. 15) 
10

  

 

Observe-se que o foco narrativo é mantido no simbolismo religioso do número nove e 

no efeito da primeira saudação que Beatriz lhe dirige, determinante para sublinhar a 

importância do efeito ético que produz.  
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Vale lembrar que, etimologicamente, saudar significa desejar saúde, e portanto há duas 

acepções para o substantivo “salvação”: pode ser entendido como ato ou efeito de salvar(-se) 

e  ato ou efeito de saudar. Portanto, a saudação de Beatriz é revestida de um sentido religioso, 

que em Dante transita da “esfera do amor profano para o sagrado” ao alcançar a plenitude da 

beatitude, de modo que o encontro é sentido como uma epifania. 

Não incorremos em erro banalizando tal conceito. Banalizar, ou melhor, secularizar o 

termo foi justamente o que fez James Joyce, que “apropriou-se do conceito de epifania e 

secularizou-o, dando-lhe uma conotação essencialmente literária que, entretanto, se 

institucionalizou no vocabulário crítico.” (CARDOSO, 2005) 
11

 

Portanto, nesta elevação de espírito, o protagonista-narrador retira-se no solitário 

aconchego de seu quarto, para elaborar o que se passou. Pensando “naquela cortesíssima”, 

deixa-se cair num doce sono em que tem uma “maravilhosa” visão onírica em que o deus 

Amor em uma mão traz um coração ardente e lhe diz: “Vide cor tuum”,
 
ou seja,  “Olha teu 

coração” (p. 16); por fim, despertando Beatriz, lhe ordena comer do coração do poeta, o que 

ela faz com muita relutância. Finalmente, ele a leva consigo para o céu, fazendo-a 

desaparecer do alcance de olhos humanos. Nesse momento Dante é tomado por uma grande 

angústia e desperta do sono.  

É significativo observar que provém da literatura francesa cortês o tema da mulher 

obrigada a comer o coração do próprio amante. É um ato que denota o valor simbólico do 

coração na ideologia e no imaginário medieval, entre cortesia e mística; comer o coração de 

alguém equivale a apossar-se de sua alma (LE GOFF, 2005, p. 114) 
12

.   

Nessa visão assistimos a dois rituais. Primeiramente, o ato de canibalismo, que, 

simbolicamente, aponta o amante como vítima potencial, e no segundo momento o sacrifício 

da donna della salute (salute, do latim salus, salutis, salvação) que de “anjola juvenissima”, 

ou seja, etimologicamente, mensageira, anunciadora da divindade, se torna vítima sacrifical.  

A tese da imposição sacrifical é corroborada pela simbologia da cor vermelha, a cor do 

pano que envolve Beatriz, assim como a nuvem cor de fogo que envolve Amor, dúplice 

símbolo da paixão e da vontade vitimária. O destino sacrifical foi também apontado por 

Singleton, e corrobora nossa tese de Beatriz como figura Christi, presente em parte em 

Auerbach, assim como em Barberi-Squarotti.  

Beatriz é levada para o céu no terceiro capítulo, e isso serve para refletirmos acerca da 

dimensão que Dante quer imprimir à personagem poética, apesar de que a morte real da moça 

florentina ocorra somente no cap. XXVIII.  
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Após este encontro onírico, o jovem poeta compõe um soneto, que seria o primeiro 

composto pelo poeta em 1283, em que relata o que vira na visão e o submete à apreciação e 

exegese daqueles que eram os estilnovistas ou os fedeli d’Amore (devotos ao deus Amor), que 

em Florença eram numerosíssimos, os “trovadores” do tempo, depositários de uma poesia 

requintada, e que entendiam o amor como uma experiência privilegiada, não acessível a 

todos.  

Considerando o nível temático pode-se observar que nesse momento a identidade da 

Beatriz histórica ainda não é revelada, mas agora ela já adquire identidade poética. 

As palavras de eco bíblico conferem aos momentos decisivos do libello um caráter de 

revelação. Contudo, é o temível Amor pagão, que as profere, o primeiro guia de Dante no 

percurso de sua escrita literária, confirmando-se como o deus da inspiração criativa que 

proporcionará a tomada de consciência da presença de um Amor muito maior, um Amor que 

liberta.  

Temeroso da inveja de muitos e com o intuito de proteger o seu verdadeiro amor, o 

protagonista-narrador finge estar enamorado por outra mulher, a “mulher da defesa”, de 

acordo com a prática cortês de esconder o sentimento (RAPETTI, 2005, p. XV) 
13

. Para os 

estilnovistas, o amor era sentido como uma experiência privilegiada, era preciso ter um amor 

idealizado, porém secreto. Dante é fiel à sua realidade histórica, ao sistema de relações entre 

indivíduo e coletividade, e ao longo da Vida Nova não deixa de reportar-se explicitamente ao 

“costume da cidade”, porém, no final, os subverte.   

Este jogo romântico dissimulou por alguns anos e meses seu verdadeiro amor, mas um 

dia a dama deixa a cidade. Apresentando-se como peregrino, vestindo “panos vis”‟ (Cap. IX, 

p. 25) e falando-lhe pela primeira vez em língua vulgar, o deus Amor, nesse encontro 

prescreve ao poeta uma medida temporária, um novo disfarce, lhe aponta outra candidata para 

servir de “defesa”. Isso lhe permitirá esconder seu amor por Beatriz por mais tempo, assim 

como havia feito anteriormente, contudo, sabemos que levará o poeta ao malogro.  

De fato, o poeta demonstra muita paixão nos versos compostos para ela, é indiscreto 

na ostentação de seu amor. Logo surgem indiscrições, suspeita-se uma paixão sensual e 

vulgar, além do limite das regras da cortesia. Infamado, perde a boa reputação; por fim, 

encontra Beatriz enquanto estava “passando por certo lugar”, e ela lhe nega “a sua dulcíssima 

saudação, na qual estava toda a minha beatitude” (Cap. IX, p. 27). Nesse ínterim, Beatriz 

Portinari, na época com vinte e um anos, havia-se casado com Simone de‟ Bardi.  
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Após a mudança do comportamento de sua amada, Dante, através da dor da perda, 

compreende a profundidade dos efeitos prodigiosos da saudação. Assim, suspende a narrativa 

e passa a elucidar em que consistia a sua beatitude.  

A este propósito Dante, em seu discurso (Cap. XI, p. 27-28), com a anáfora “quando” 

introduz três efeitos da saudação. Percebe-se, por estas construções, que Beatriz é bem-

aventurante, eleva o poeta a desejos mais puros, alcançando uma plenitude irreprimível. 

Como resultado, invade seu espírito um sentimento de compaixão, caridade e benevolência 

que o leva a perdoar as ofensas recebidas.  Para nós, a expressão “nenhum inimigo me ficava” 

corresponde a “Amai vossos inimigos”, a injunção sancionada na Oração do Pai Nosso. 

Transparece o paralelo com as bem-aventuranças neotestamentárias: o perdão e a humildade 

que trazem a bem-aventurança como categorias cristãs foram proferidos no Sermão da 

Montanha, também chamado Sermão das Bem-Aventuranças (Mateus, 5:1-12) 
14

. E o poeta 

segue de perto o texto bíblico elucidando que o estado de beatitude o levava a perdoar as 

ofensas, amar e ter humildade. Assim sendo, com a perda da saudação/salvação:  

Entra em crise a concepção sobre a qual está fundamentada a primeira fase 

da Vida Nova, aquela em que o poeta-amante recoloca sua felicidade na 

saudação da mulher: uma atitude que remete ao primeiro estágio da ascese 

mística, aquele em que a alma ama a Deus através das coisas exteriores 

(extra nos).  (Letteratura Italiana-Libro aperto, G 5) 
15

 

 

A negação da saudação faz Dante precipitar-se em uma intensa dor: “depois que a 

minha beatitude me foi negada, me atingiu tanta dor que, afastando-me das gentes, em 

solitária parte fui banhar a terra de amaríssimas lágrimas;” (Cap. XII, p. 28). Em relação a 

este tópico, Le Goff cita um dado interessante: “As lágrimas se tornarão o signo da imitação, 

da encarnação de Cristo no homem.” (LE GOFF, 2005, p. 56) 
16

  De fato, Jesus chora três 

vezes no Evangelho, a primeira, por ocasião da morte de Lazaro, Jesus “chorou”, antes de 

despertá-lo (João 11:35), a segunda vez, quando entrava em Jerusalém, e por fim na véspera 

de sua crucificação.  

No embate entre a esperança e a tristeza questiona a validade da senhoria de Amor, 

quando, em outro sonho/visão, na hora “nona” do dia, Amor lhe aparece como um jovem 

vestido de “branquíssimas vestes e de aspecto muito pensativo” que parece chorar, fala 

enigmaticamente e em latim, por fim Dante realiza a marcante frase “Fili mi, tempus est ut 

praetermittantur simulacra nostra”, (Cap. XII, p. 29) 
17

 com que o exorta a abandonar 

qualquer fingimento em amor.  
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Por conseguinte, outra lição aguardava o poeta no próximo futuro: no itinerarium de 

sua pesquisa não poderia mais confiar na saudação como “fonte estável de beatitude” (DE 

ROBERTIS, 1961, p. 65) 
18

, agora deveria encarar frente a frente seu objeto.  

A profunda perturbação leva o protagonista-narrador a meditar os aspectos bons e 

maus da “senhoria de Amor”. Ainda no âmago desse debater compõe o soneto “Todo o meu 

pensamento fala em amor”, em que descreve sua “batalha” interior de pensamentos 

conflitantes, pois “querendo falar de Amor, não sei de que parte tome matéria” (Cap. XIII, p. 

33). 

O objetivo do poeta, nesse momento, seria utilizar o motivo da negação da saudação e 

do sofrimento de amor para preparar uma nova natureza da relação amorosa, não tanto para 

exprimir sua infelicidade. 

Voltando à narrativa, após a indecisão do poeta, um acontecimento precipita a 

situação, tornando manifesto seu amor. Acontece no episódio do “gabbo”, ou zombaria em 

que o protagonista-narrador sofre, nas suas palavras, uma “singular transfiguração” (Cap. 

XIV, p. 36). O consueto drama operado pelos “spiritelli” lhe impede de contemplar sua 

amada. Exposta publicamente sua incapacidade de esconder seus sentimentos, muitas das 

mulheres presentes, inclusive Beatriz, escarnecem dele. O poeta assim comenta seu 

desfalecimento: “Tive os pés naquela parte da vida além da qual não se pode ir com a 

intenção de retornar” (p. 36). Dante sofre pela humilhação da troça que determina sua 

indignidade e exclusão do convívio cortês, fica muito amargurado e escreve o soneto “Com 

outras damas zombaste de mim”.  

   Dante agora tinha uma nova visão e esta visão não poderia ser contida nos moldes 

poéticos da tradição. Havia escrito narcisisticamente sobre seu próprio estado de deleite e 

sofrimento, abandonando-se ao autocomprazimento. Na exaltação de si mesmo havia feito 

depender sua beatitude da saudação, que era sua recompensa pelo amor. Havia posto sua 

felicidade fora de si mesmo. Acaso não sabia que “[...] o reino de Deus está dentro de vós”? 

(Lucas 17:21). Agora sentia-se em crise, mas no sentido etimológico da palavra: crise 

origina-se do grego krísis, eos, e significa “ação ou faculdade de separar, de discernir, 

decisão” (PEREIRA, 1990, p. 333) 
19

, e portanto pode introduzir a luz do entendimento de 

uma nova concepção.  

Isso acontece no colóquio com algumas “mulheres gentis” (Cap. XVIII, p. 43). Uma 

das interlocutoras, olhando para ele, o chama pelo nome – sabemos a importância que o nome 

assume na Vida Nova, e o chamado parece desencadear um momento de intensa 
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autoconscientização para o poeta –, de fato, é o momento crucial da virada nos 

acontecimentos e no tema de sua poética.  

As mulheres aguardam uma explicação, Dante por fim lhes dá a conhecer que agora a 

beatitude se cumpre, “Nas palavras que louvam a minha dama” (Cap. XVIII, p. 44), ou seja, 

na satisfação poética pura e desinteressada da beleza e virtude de Beatriz. Portanto, o amor se 

evolve na dimensão interior do indivíduo, sem dependências externas.  

Dante reconhece que havia dedicado sua poesia ao sofrimento da paixão de amor, ou 

seja, àquilo que pode ser corrompido. A este propósito lembramos a advertência “ajuntai para 

vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói [...] porque, onde está o teu 

tesouro, aí estará, também o teu coração” (Mateus 6: 20-21).  Nesse sentido, o protagonista-

narrador responde: “Amor, por sua mercê, pôs toda a minha beatitude naquilo que não me 

pode faltar” (Cap. XVIII, p. 43), ou seja, a beatitude é como um estado de júbilo, de regozijo 

e fé que se mantém inalterável e imperturbável, acima das emoções e sofrimentos humanos.  

 E Aristóteles, na Ética, havia afirmado que somente quem ama a si mesmo pode amar 

o outro, e que o amor para o outro é como o amor para si mesmo. A partir da 

complementaridade do amor ao próximo, vamos considerar em que consiste a salvação.  

 O termo “salvação”, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, refere-se a duas 

modalidades distintas. Numa, a significação é salvar ou ter salva a vida de algum perigo, na 

outra, remete ao sentido religioso, sendo vinculada diretamente ou indiretamente à obra e aos 

ensinamentos de Jesus Cristo. Vale notar que na religião judaica, a salvação remete à vinda de 

um Messias eleito por Deus para salvar toda a humanidade, por meio de Israel. Discursando 

sobre o cristianismo, Auerbach afirma que:  

 

“[...] desde seu início o cristianismo não se limitou a ensinar nem foi 

puramente místico, mas envolveu-se profundamente na existência histórica; 

esta é uma parte importante, se não a mais importante, de sua verdadeira 

natureza. De fato, uma parte de Cristo encarnou-se em uma situação 

histórico-terrena muito determinada, no „aqui‟ e „agora‟ histórico, ao qual 

participou agindo e sofrendo; por outro lado, expiando o pecado de Adão, 

ele restaurou a perdida participação do homem ao reino de Deus.” (2007, p. 

278) 
20

 

 

 Tomemos agora o soneto seguinte da Vida Nova, “Nos olhos leva minha amada 

Amor” que é complementar à canção previamente comentada. Nele, o poeta elabora os efeitos 

salvíficos de Beatriz: 
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Nos olhos leva minha amada Amor, 

Porque se faz gentil o que ela mira; 

Toda a gente, ao passar, p´ra a ver se vira, 

E em quem saúda ao peito dá tremor, 

Tal que, baixando o rosto, é só temor 

E todo seu defeito então suspira: 

Ante ela fogem a soberba e a ira. 

Mulheres, ajudai-me, em seu louvor. 

 

Toda doçura e pensamento húmil  

Quem a escuta falar ao peito sente, 

Sendo louvado quem primeiro a viu. 

 

E o que parece, quando a alguém sorriu, 

Não se pode dizer ter em mente, 

Tão estranho é o milagre e tão gentil. (Cap. XXI, p. 51-52) 

 

 O soneto abre-se com a ênfase sobre o olhar de Beatriz, permitindo uma primeira 

consideração. Os olhos, no sentido figurado, são “o espelho da alma”, refletem um modo de 

entender, de ver interiorizado, que Beatriz leva consigo no seu passar. No segundo verso, este 

discernimento de uma natureza mais elevada de amor, que ela transmite por reflexo enquanto 

segue pelo caminho, torna “gentil”, ou seja, espiritualmente nobre, quem quer que seja que 

receba o seu olhar.  

O movimento neste soneto é contínuo, percebe-se, no evoluir dos versos, o dinamismo 

da ação do irresistível olhar benfazejo de Beatriz. De fato, ainda no terceiro verso, todos se 

viram para olhá-la também e, ao receber sua saudação, estremece-lhes o peito. Nas palavras 

de Dante, “induz Amor à potência onde ele não existe” (p. 52). Na segunda estrofe e no 

primeiro terceto, profundamente tocados, os passantes suspiram, sentindo sua própria 

distância da perfeição espiritual que reconhecem ter Beatriz, contudo, pela graça do encontro, 

livram-se dos vícios da soberba e da ira que deixam necessariamente o lugar para as virtudes 

contrapostas de doçura e humildade.  

O sorriso da amada, no primeiro verso do último terceto, caracteriza-se como uma 

experiência sublime que não pode ser traduzida em palavras, não se pode “ter em mente”, e 

remete ao tipo de momento epifânico que Maria Corti define como “Epifania salvífica que 

tem uma abertura universal, e pode solicitar grupos diversos e amplos.” (CORTI, 2003, p. 

174)
21

   

Aqui há um dado significativo a ressaltar para o presente estudo. Neste soneto, na 

perspectiva do eu lírico, Beatriz está na trajetória de Jesus Cristo. Oferecendo a cura para a 
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manifestação do pecado, ela é dotada de atributos que pertencem a Cristo. Surge um 

questionamento sobre o realce, posto no soneto, da necessidade de remir a soberba e a ira, 

para o bom êxito da promoção humana. 

Procurando ilustrar nossa argumentação com algumas citações do texto bíblico, contra 

os perigos da transgressão da soberba 
22

, verificamos que são inúmeras as exortações, desde o 

Levítico, passando pelos livros dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oseias e 

Amós, no Antigo Testamento, chegando à Primeira Epístola de João.   

Assim como no plano salvífico em benefício do homem exposto na Bíblia, na Vida 

Nova de Dante a soberba leva à queda do homem, pois o pecado de orgulho foi a primeira 

transgressão relatada no livro do Gênesis; e o sobrepujar a ira, da qual procedem ódio e 

vingança, restabelece a “saúde” individual e coletiva. É significativo que no último verso do 

soneto apareça pela primeira vez na Vida Nova a palavra “milagre”.  

Por sua vez, para Curtius, Dante “[...] insere Beatriz no processo objetivo de salvação. 

Sua função existe não só em relação a ele, mas em relação a todos os que creem. 

Arbitrariamente, o poeta introduziu na revelação um elemento que se choca com a doutrina da 

Igreja. Isso é heresia – ou mito” (1957, p. 454) 
23

.  

Continuando nosso itinerário, observamos como o poeta sente a premonição do 

doloroso momento da morte de Beatriz, no nono dia de uma “dolorosa enfermidade” 

(Cap.XXIII, p. 57), tem uma visão, em que são explícitos outros indícios de que Dante 

aproxime Beatriz de Cristo (p. 58). Em meio à natureza em luto – os fenômenos naturais 

convulsionados – o protagonista relata que lhe pareceu ver o sol obscurecer-se, pássaros 

caírem mortos em pleno voo, as estrelas pareciam chorar, tudo no meio de um terrível 

terremoto.   

A seguir imaginou olhar para o céu e avistar “multidões de anjos que voltavam para o 

alto e tinham à sua frente uma névoa branquíssima” (p. 58) enquanto cantavam “Hosanna in 

excelsis”. Trata-se da saudação com que a multidão acompanha Jesus na entrada triunfal em 

Jerusalém: “[...] bendito o que vem no nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas!” 

(Mateus, 21:9). É mais uma referência alusiva da tessitura da vida da personagem Beatriz 

com a identificação simbólica com o Cristo.   

Com os olhos do poeta, vemos Beatriz deixando a vida terrenal e assistimos à sua 

subida ao céu dentro de uma nuvem “branquíssima” em companhia do cortejo de anjos. 

Norteando-nos pela nossa temática, ressaltamos que os fenômenos descritos pelo 

narrador-protagonista na visão da morte de Beatriz são marcadamente análogos ao relato da 
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morte de Jesus, a saber: Em Lucas 23:44, lemos: “e [...] escurecendo-se o sol, houve trevas 

sobre a terra até a hora nona.” E em Mateus 27:51: “Eis que o véu do santuário rasgou em 

duas partes, de alto a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as rochas”.  

Para Singleton, neste capítulo, os elementos de convergência com Cristo são expressos 

tão claramente, que na primeira edição impressa da Vita Nuova, no século XV este capítulo, 

também, foi publicado com cortes. Antes de prosseguirmos nossa argumentação, é preciso 

esclarecer o papel que o deus Amor esteve desempenhando desde o começo até esta narrativa, 

traçando, de forma breve, sua trajetória fora e dentro da Vida Nova.  

A esse propósito é importante evidenciar que até o capítulo XXIV, tanto na poesia 

como na prosa, Dante descreve suas visões, apresentando o deus do Amor celebrado pelos 

trovadores e, portanto, personificado. Como deus, Amor havia aparecido quatro vezes na Vida 

Nova, em capítulos que remetem ao número nove (3, 9, 12, 24). Nas primeiras três aparições 

Amor é o mestre e protagonista, enquanto o narrador está, pateticamente, sob sua 

determinação arbitrária.  

Contudo, de acordo com uma bem definida estratégia poética, Dante, enquanto poeta 

cristão, rompe com a tradição da lírica vernácula trovadoresca de amor, que durara três 

séculos, agindo do interior dela, e elimina o deus do Amor da mitologia como recurso poético 

– operando uma ruptura entre amor Eros em favor de amor Caritas. Dante “interrompe a 

narração e aparece na cena em veste de autor, e declara sua atitude em relação a certo mito.” 

(SINGLETON, 1978, p. 95) 
24

.  

Neste momento, Amor começa a perder consistência, desaparecendo definitivamente 

no capítulo XXV. Beatriz recebe seu status exclusivo: ela é tramite do Amor que eleva e 

purifica.  

Uma reflexão importante para nosso conceito chave da analogia Beatriz-Cristo é dada 

por Harold Bloom. O crítico pondera que a paixão de um poeta pelo seu próprio gênio, ou 

seja, a musa criada pelo poeta poderia parecer autoidolatria, mas não em Dante. “Ele a 

apresenta como a verdade, [...] conquanto não deva ser confundida com o Cristo, que é o 

caminho, a verdade, a luz (2003, p. 122) 
25

.   

Voltando a Dante e olhando em retrospectiva, vemos que o poeta constrói a Vida Nova 

norteando-se pela poética do louvor, preparada desde o capítulo X, e que se estende até o 

capítulo XXVII, passando pelo célebre soneto intitulado “Tão honesta e gentil, ao saudar”.  

Esta composição apresenta uma complementaridade com “Nos olhos leva minha 

amada Amor”, no que tange aos efeitos que a passagem de Beatriz provoca, assim como na 
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definição de sua natureza inefável; porém há uma diferença. Neste soneto a sua função de 

mediadora entre o céu e a terra revela-se com mais força, no sentido lato e, de modo 

específico nos dois últimos versos do segundo quarteto: “Parece que no céu foi escolhida, / 

para a terra um milagre revelar.” (Cap. XXVI, p. 71) 

Infelizmente, Beatriz morre, em junho de 1290, aos vinte e cinco anos de idade. Dante 

omite todos os detalhes que envolvem sua morte real: tudo o que sabemos a respeito é de uma 

morte visionária (1958, p. 20) e, na opinião de Ferrucci, “[...] a vida havia-se mostrado genial 

pelo menos quanto Dante em converter uma morte poética em uma morte real.” (FERRUCCI, 

p. 35)  

Assim como Jesus subiu ao céu para salvar não somente seus discípulos, mas a 

humanidade inteira, sendo a ressurreição a promoção final de sua carreira salvífica na terra 

(ver ROMANOS, 4:25; 10:9),  na Vida Nova Beatriz sobe ao céu para confirmar seu poder 

salvífico após a morte e ganhar uma existência poética “concreta”.      

Beatriz é figura salvífica de acordo com quanto expõe Auerbach, em virtude de sua 

realidade histórica que se completa no „segundo tempo‟ do seu aparecimento. Ela aparece na 

Vida Nova, é portadora de profecias, é mediadora entre o mundo terreno e o ideal, e reaparece 

na Comédia, confirmando seu papel salvífico. Beatriz volta como “consoladora” e terá uma 

vida muito longa.  

Como já esboçamos, ao compor a Vida Nova como percurso autobiográfico e poético, 

Dante relata o desenvolvimento de seu amor, partindo de uma experiência inicial baseada 

numa visão exterior de beatitude, perfazendo um progressivo movimento interior que leva à 

dimensão religiosa de uma beatitude maior, até a visão do “enigma” de Beatriz assentada na 

glória eterna.   

É possível identificar a confluência das três fases evolutivas da experiência de amor 

do poeta com as três fases do amor místico, assim sendo:  

 

O percurso da Vida Nova iniciou-se com a pesquisa de um bem que se 

encontra extra nos (a saudação de Beatriz); passou através da fase em que o 

amor por Beatriz, criatura eleita que simbolicamente remete a Deus – 

encontra a própria recompensa em si mesma (intra nos); agora conclui-se 

com a ascese da alma além de si mesma (super nos) e a iluminação mística. 

As três fases da obra de Dante coincidem em substância com os três 

estágios do amor místico. (Letteratura Italiana-Libro aperto, G16) 
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É impossível falar em Dante sem se defrontar com o problema de Beatriz, sendo ela 

tão central na obra do poeta, e, de acordo com Papini, “[...] tão onipresente é, esta, em toda a 

obra daquele gênio que o pretender deixar este fato de lado ou fingir ignorá-lo seria o mesmo 

que discursar sobre a luz sem mencionar o sol” (1935, p. 167). Há, sobre Beatriz, formulações 

distintas por parte de críticos, que defendem ser ela a „donna gentile‟ da filosofia, ou o 

símbolo da teologia.  

Não é descabido neste momento frisar que Dante na Vida Nova desfaz qualquer 

possibilidade de um equívoco acerca de Beatriz e a Virgem Maria, ao afirmar que “o senhor 

da justiça chamou essa gentilíssima para gozar da glória sob a insígnia da bendita rainha 

Virgem Maria, cujo nome mereceu grandíssima reverência nas palavras da beata Beatriz” 

(Cap. XXVIII, p. 74).  

Nessa perspectiva, permitimo-nos mais uma observação acerca da outra característica 

da história da salvação que é sua orientação escatológica. No final da Vida Nova ficamos 

frente a frente com outra convergência, a mesma que norteia nosso estudo, a conjunção em 

torno do discurso salvífico do libello com as Escrituras, e encontramos outro ponto em 

comum entre as duas obras: a Vida Nova termina com a promessa da visão da revelação, 

assim como as Escrituras terminam com a visão de João no livro do Apocalipse, onde lemos 

“Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua 

cabeça; o rosto era como o sol, e as pernas, como coluna de fogo; tendo na mão um livrinho 

aberto” (Ver 10:1-11).   

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Vida Nova está construída de forma dialógica e 

coesa com o texto bíblico, e identificaremos a convergência da obra de Dante com a Bíblia no 

que concerne ao discurso de salvação.   
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