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 Resumo: A partir da concepção medieval de inferno e do conceito de representação (CHARTIER, 

2002), este trabalho objetiva analisar a representação dos círculos do inferno na Divina Comédia, escrita 

por Dante Alighieri. Este poema é de extrema importância para o entendimento da mentalidade religiosa 

medieval, pois apresenta um grande número de simbologias e interpretações de um mundo do além-

túmulo. O poeta formula uma geografia para o inferno, composta de nove círculos infernais, cada um 

dos quais diferencia-se dos demais pelas penas e pecadores. Nesta comunicação a ênfase da análise 

incidirá na representação do sétimo círculo infernal, com vista a seus possíveis significados e 

simbologias. 
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Introdução 

O medievo caracterizou-se pela hegemonia do cristianismo como doutrina e influência 

política. O imaginário da sociedade ocidental era bombardeado pelo conhecimento dogmático 

cristão e bíblico, cenário em que diversas estruturas ideológicas permeavam o mundo medieval 

e a crença no desconhecido possibilitava a agregação de conceitos mitológicos antigos. O 

período entre os séculos XII e XV foi caracterizado pelo medo do maligno, do monstruoso, do 

demônio. O Diabo fazia parte do imaginário medieval como um ente que não pratica o bem ou 

não obedece aos ensinamentos cristãos, já que estava sujeito a permanecer eternamente no 

inferno, pagando por todos os seus pecados. O crescimento da representação do Diabo e do 

inferno alimentava a construção do medievo.    

Ao Diabo pertenciam as ações pecaminosas, os atos ruins, as dificuldades do mundo 

material e espiritual, enfim, esse ser maligno funcionava como uma válvula de escape ou uma 

desculpa para toda má ação
1
. O maniqueísmo se estruturou com a oposição do bem e do mal, 

neste contexto de Diabo e Deus. De acordo com Le Goff, “Se um ato fosse bom, provinha de 

Deus; se fosse mau, vinha do Diabo. No juízo final os bons irão para o paraíso e os maus serão 

lançados no inferno. Só muito tardiamente a Idade Média veio a tomar conhecimento do 

Purgatório [...]”
2
. 
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Este maniqueísmo entre o bem e o mal possibilitou que Dante Alighieri escrevesse o 

livro que ficaria conhecido como “A Divina Comédia”. Ele moldou uma geografia para os três 

principais espaços do pós-morte. A obra foi dividida em três partes: o inferno, o purgatório e o 

paraíso. A união destes três poemas dá vida a “A Divina Comédia”. O poema é escrito em 

italiano, uma língua que passava por grandes transformações, o que fortalece sua originalidade 

documental. Para analisarmos o contexto desta obra apresentamos uma breve biografia do 

autor. 

Dante Alighieri nasceu no ano de 1265
3
. Não possuímos dados concretos sobre a sua 

infância ou adolescência, mas pela leitura de suas obras percebemos que Dante zelou de ótima 

educação. Aos nove anos ele avista pela primeira vez a pessoa que lhe chama a atenção, a 

jovem Beatriz; mas a vida não favorece este amor e Dante se casa com Gemma Donati, por 

meio de um acordo matrimonial. Ele entra na carreira política, passa por dificuldades e acaba 

sendo exilado.  

Durante esse exílio ele se concentra no desenvolvimento da “Commedia”, que no 

século XVI
4
 passa a ser denominada de “A Divina Comédia”. A denominação de “Comédia” 

contradiz as tragédias gregas, pois na comédia o sofrimento é colocado no início da obra e a 

felicidade no final, enquanto nas histórias trágicas verifica-se o contrário
5
. Esta obra é 

totalmente baseada no imaginário que envolvia as representações coletivas medievais e na 

concepção de mundo da Igreja Católica. A religião é o ponto forte do documento. 

Interessante é o fato de o poeta ser o próprio personagem de sua obra, aquele que 

transita pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. O foco desse poema é a tentativa de 

salvação religiosa do Dante-personagem e a constante busca pelo encontro de seu grande amor, 

a jovem Beatriz, cuja alma se encontra no paraíso. A narrativa centra-se nestes objetivos 

centrais. Na peregrinação pelo inferno e pelo purgatório ele será guiado pela alma do poeta 

Virgílio, que fora condenado ao limbo; no paraíso o personagem ficará restrito a seu encontro 

com Beatriz e à substituição de seu guia anterior pelo seu grande amor. Como Virgílio está 

condenado ao limbo, ele não pode de maneira alguma pisar no solo sagrado do paraíso, por isso 

a jornada continua com Beatriz e Dante.  

O grande conhecimento do poeta é envolvente durante toda a leitura do poema. De 

acordo com Strapação,  

Dante aprofundou-se no estudo das artes da fala e depois seguiu o caminho 

das formas. Estudou a risca o Didascálion de São Vítor onde a gramática é a 

ciência do falar sem erro, a retórica é a disciplina para persuadir sobre tudo o 
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que for conveniente e a dialética, aqui substituindo a lógica, é a disputa que 

distingue o verdadeiro do falso. [...]
6
 

 

Por esta passagem percebe-se que o poeta estudou por meio do trivium
7
, ou seja, o 

estudo que possibilitava a compreensão das artes superiores e oferecia o conhecimento da 

palavra. Após este processo cognitivo ele passa a ter acesso ao quadrivium, aprofundando seu 

estudo, o que nos permite compreender sua grande cultura e conhecimento.  

O poema é dividido em três partes: o “Inferno”, composto de 34 cantos; o “Purgatório”, 

por 33, e o “Paraíso”, por 33, totalizando 100 cantos. Como o primeiro é uma introdução, são 

99 os cantos que narram a jornada. Esses cantos foram feitos dentro de um rigoroso esquema de 

rimas, exclusivo do autor (ABA BCB CDC). O esquema métrico e o número de cantos 

correspondem a um múltiplo de três, número simbólico para o catolicismo que representa a 

Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo
8
.  

A concepção de mundo medieval na obra de Dante tem a seguinte constituição: 

localizado próximo a Jerusalém está o inferno, um grande buraco originado da queda de 

Lúcifer, que se inicia na superfície e termina no centro da Terra. O purgatório está localizado 

em oposição a Jerusalém, portanto, do outro lado do mundo, onde somente existe água. Ele é 

dividido em nove partes, cada uma sinalizando um arrependimento.  

Logo adiante tem-se o paraíso, formado pelos planetas ou estrelas andantes, também 

dividido em nove céus, cada um estruturado segundo a hierarquia celestial. Destarte, tem-se a 

Terra no centro do universo, e ao seu redor as estrelas, onde se localiza o paraíso; já o inferno e 

o purgatório ficam restritos à Terra.  

O inferno é estruturado nos mitos greco-romanos, o purgatório é uma montanha 

encontrada na Terra e o paraíso é organizado com base na cosmologia conhecida no período 

medieval. Todos os conteúdos organizados para moldar este universo dantesco estão centrados 

em conceitos simbólicos. A mitologia e a cosmologia eram fatos que buscavam uma explicação 

coerente para o mundo. A obra contém um imaginário medieval rico em detalhes e 

acontecimentos históricos que buscam significados. Centraremos o estudo na primeira parte do 

poema, o inferno de Dante, para compreendermos o que simboliza o sétimo círculo do inferno. 

Inicialmente a pergunta: o que realmente significa o inferno? Analisamos por meio do 

“Dicionário de Símbolos” a significação dada para o termo: 

Ao contrário do que acontece no mundo dos mortos [...], todos os mortos no 

inferno levam uma vida de sombra. Em numerosas religiões é o lugar do 

castigo no além, o tradicional oposto do céu, o reino dos cruéis dominadores 
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do outro mundo ou do diabo. Geralmente representado como lugar de calor 

insuportável ou de tormentos pelo fogo, raramente como lugar de frio gelado.
9
 

 

Temos uma analogia mais abrangente do que seria o reino dos mortos no inferno, ao 

qual diversas religiões atribuem o adjetivo “quente” e a condição de um local de tormento, de 

calor insuportável. Raramente o lar do Diabo é um lugar gelado. Na obra de Dante Alighieri 

constata-se esta diferenciação: o poeta, ao mesmo tempo em que mostra círculos infernais 

extremamente quentes, apresenta também um último círculo gelado ao extremo, diferente de 

todos os demais: um local sem sentimento, sem esperança, frio, inabitável.  

Ao caracterizarmos a representação de um local de tormento e punição analisamos a 

existência de um imaginário que teme o desconhecido, um local sem esperança e, logicamente, 

repleto de demônios que torturam aqueles que não agiram conforme a doutrina cristã. O inferno 

medieval é caracterizado de diversas maneiras, mas é Dante que insere uma geografia própria 

para esta concepção religiosa.  

O inferno dantesco é dividido por nove círculos infernais, cujas principais diferenças 

residem nas punições, nos danados e nos servos demoníacos que estão inseridos em cada 

círculo. Na introdução o Dante-personagem encontra-se em uma floresta escura, onde recebe a 

visita de Virgílio, que se apresenta como seu guia. Ao iniciarem a decida para o inferno se 

deparam com seu grandioso portal: “Deixai toda esperança, ó vós que entrais.”
10

 Dante e seu 

guia chegam às margens do rio Aqueronte e esperam pelo barqueiro Caronte para levá-los 

adiante. No primeiro círculo está o limbo, um nobre castelo onde estão aqueles que nasceram 

antes de Cristo e os que não foram batizados.  

A seguir encontramos os círculos dos pecados cometidos sem culpa, ou seja, 

inconscientemente, os quais vão do segundo ao quinto círculo. Cada um dos quatro pecados 

graves está representado no inferno dantesco: a incontinência está presente do segundo ao sexto 

círculo, a violência encontra-se no sétimo, a fraude no oitavo, que se divide em dez fossos; e a 

traição está no nono e último círculo.  

No segundo círculo temos a figura de Minós, uma espécie de juiz do inferno. Ele ouve 

as confissões dos danados e os distribui para os círculos de acordo com o número de voltas com 

que ele se enrola em sua cauda
11

. Ainda neste círculo ficam os luxuriosos, condenados ao 

turbilhão de vento violento que arrasta as almas condenadas. No terceiro círculo estão os 

gulosos, jogados na lama sob uma chuva incandescente e espancados por Cérbero
12

. No quarto 

círculo tem-se um novo demônio, denominado Plutão, que lhe guarda a entrada. Aqui estão os 
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avaros e os pródigos, divididos em dois grupos; eles empurram com o peito nu pesos 

enormes
13

.  

No quinto círculo estão os julgados pela ira, todos os quais se encontram dentro do rio 

de sangue denominado Estige, neste local é o personagem Flégias da mitologia grega, que 

possibilita a travessia dos peregrinos. No sexto círculo encontramos a cidade de Dite, que 

estabelece a divisão entre os condenados que pecaram sem culpa e aqueles que praticaram os 

atos conscientemente. Neste círculo estão os hereges, inseridos num grandioso cemitério com 

tumbas de fogo desprovidas de tampas, onde estão os danados queimando
14

.  

No início do sétimo círculo encontra-se o Minotauro de Creta. Neste círculo estão 

aqueles que cometeram a violência. Ele se divide em três giros ou vales, sendo o primeiro o rio 

Flegetonte, de sangue fervente, onde estão os homicidas, tiranos e ladrões. O segundo giro é a 

floresta dos suicidas, os quais se tornam árvores e são arranhados por harpias. No terceiro giro 

está o grande deserto, onde estão os violentos contra Deus, sodomitas, blasfemadores e 

usurários. No oitavo círculo, também chamado de Malebolge, encontram-se os fraudulentos. 

Este círculo é dividido em dez fossos ligados por meio de pontes.   

No nono círculo estão os traidores. Nesse lugar os rios do inferno deságuam e compõem 

o lago Cocito, que está totalmente congelado. Este círculo é dividido em quatro esferas: a 

primeira, denominada Caína, é reservada aos os traidores de seus parentes, ficando com a 

cabeça e o tórax fora do gelo; a segunda é a Antenora, lugar dos traidores políticos, os quais 

têm apenas a cabeça fora do gelo; a terceira é a Ptolomeia, onde estão os traidores de hóspedes, 

com apenas o rosto para fora; e a última esfera é a Judeca, onde estão os traidores de reis e 

mestres, submersos totalmente no lago de gelo, em cujo fundo encontramos Lúcifer preso ao 

gelo, com grandiosas asas e três cabeças, mastigando em cada boca um dos três traidores: 

Judas, Brutus e Cássio
15

. 

Dante inseriu cada um dos sete pecados capitais no inferno, colocando cada qual no 

círculo ao qual pertence e criando penas e castigos para cada tipo de pecado. Quanto aos 

pecados cometidos durante a vida ele propõe que as pessoas ajam corretamente e não esperem 

pela morte para arrepender-se, pois a busca pela salvação, na concepção do poema, só é 

possível durante a vida. Segundo Saguiné, 

A busca por ultrapassar os limites da morte povoa o Inferno de Dante, que 

comunica e possui suas próprias regras comunicadas internamente, além de 

toda uma organização que dita quem fez o quê e que punição merece e lhe será 

dada, segundo o julgamento superior. [...]
16
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Essa representação do inferno cristão foi assimilada a partir do final da Idade Média, 

quando o Diabo passa a ser temido e mostrado como um ser monstruoso. No Renascimento ele 

ganha vida em obras de arte. Dos séculos XII ao XV tem-se um inferno mais hegemônico e as 

pessoas passam a temer a justiça infernal. Com Dante a concepção é formalizada numa 

geografia do submundo, que ganha vida com o advento do anjo caído, o que provoca a abertura 

do inferno, localizado próximo a Jerusalém, onde o Diabo encontra-se preso no centro da Terra, 

congelado da cintura para baixo
17

.  

A concepção de mundo medieval na obra de Dante é composta da seguinte maneira: o 

inferno, originado da queda de Lúcifer, está próximo a Jerusalém, é formado por um grande 

buraco que vai até o centro da Terra e é dividido em nove círculos infernais, em cada um dos 

quais há um tipo de punição. No inferno se encontram quatro rios infernais: o Aqueronte (logo 

no início do inferno), onde o barqueiro Caronte navega para levar os condenados; em seguida 

vem o Estige, onde estão mergulhados os condenados pela ira; no sétimo círculo encontra-se o 

rio Flegetonte, onde se queimam os violentos no rio de sangue; e por fim o Cocito, encontrado 

no nono círculo, o único que está congelado. Todos estes rios já eram conhecidos anteriormente 

pela mitologia grega e Dante os utiliza para analisar e construir um cenário geográfico para o 

inferno.  

O inferno de Dante é composto por diversos mitos que persistiram na mentalidade das 

sociedades antigas e medievais. Este local sempre foi reconhecido como aterrorizador e lar de 

bestas e demônios.  Na interpretação de Nogueira,  

O Inferno povoa-se de espetáculos aterradores nas visões apocalípticas: lagos 

de fogo e gelo, bestas formidáveis que se alimentam das almas dos avarentos e 

dos religiosos infiéis aos seus votos, e pântanos fumegantes repletos de sapos, 

de serpentes e outros animais hediondos, que somente uma fantasia 

desenfreada e mórbida poderia conceber.
18

 

 

Nesta passagem possuímos a descrição de um local que pune o danado, possuidor de 

animais nojentos e demônios assustadores. No inferno os sofrimentos são proporcionais aos 

pecados – por exemplo, o homem que matou será punido de uma maneira diferente daquele que 

foi infiel. Esta concepção de categoria punitiva é extremamente presente no inferno de Dante. 

Esse inferno é construído em torno dos pecados capitais e, na opinião de alguns escritores, 

divide-se de acordo com a teoria aristotélica. “[...] muitos intérpretes e comentaristas desejam 
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demonstrar que correspondem ao conjunto dos elementos elencados por Aristóteles para o mal: 

disposição à incontinência, disposição à bestialidade e a disposição à malicia.[...]”
19

. 

O inferno dantesco é totalmente envolvente em sua leitura. A imaginação e a cultura de 

Dante são perfeitamente reconhecidas na obra. A “A Divina Comédia” nasce de um autor que 

pensava por meio de imagens, de um estímulo moral-religioso com fins escatológicos, 

desembocando em sua força imaginativa. Neste estudo não tentaremos pensar como se 

fôssemos a pessoa que escreveu “A Divina Comédia”, pois precisaríamos de uma biografia ou 

carta pessoal; mas focaremos o imaginário do inferno dantesco e utilizaremos o conceito de 

representação explicado e difundido por Chartier, com o objetivo de entender a simbologia do 

sétimo círculo do inferno dantesco, que vai do canto XII ao canto XVII do poema. 

 

O sétimo círculo 

O sétimo círculo do inferno é o lar daqueles que foram violentos e não buscaram a 

salvação. O imaginário medieval desenvolveu e construiu aquilo que melhor explicou e deu 

sentido ao mundo onde as pessoas estavam inseridas. A obra de Dante reflete diversos objetos 

que compunham uma representação coletiva e hegemônica no medievo. Esta obra está repleta 

de representações que designam o modo pelo qual, em diferentes locais e períodos, uma 

realidade foi construída e tornou-se dominante. Para que ela entre em funcionamento é 

necessária uma apropriação que demonstre a presença de uma representação por meio das 

realidades que lhe são postas.  

O inferno dantesco é um conjunto de representações medievais imaginadas por meio da 

união de mitologias com a religião cristã. De acordo com Chartier: 

[...] as tentativas feitas para decifrar diferentemente as sociedades, penetrando 

o dédalo das relações e das tensões que as constituem a partir de um ponto de 

entrada particular (um acontecimento, obscuro ou maior, o relato de uma vida, 

uma rede de práticas específicas) e considerando que não há prática ou 

estrutura que não seja produzida pelas representações, contraditórias e 

afrontadas, pelas quais os indivíduos e os grupos dão sentido a seu mundo.
20

 

 

O conceito de representação é a continuação da propagação de uma estrutura e de uma 

prática social que podem ser tanto especificas quanto abrangentes; é a maneira que os 

indivíduos encontram para explicar o mundo em que vivem. É este conceito que debateremos 

na obra de Dante. A forma organizacional do poema e o seu conteúdo demonstram o 

entendimento de mundo da sociedade medieval ocidental, a qual estava inteiramente 
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influenciada pelas ideias, regras e dogmas religiosos. Os círculos do inferno são representações 

de uma sociedade condenada pelo pecado e constituem uma maneira de explicar o mundo no 

qual estamos inseridos. A questão religiosa passa a ser central no mundo de Dante, de modo 

que todos os que não organizaram sua vida enquanto vivos deverão pagar na morte.  

Devemos focalizar, também, o que Chartier entende por história das apropriações, um 

conceito presente nas explicações de um mundo representado. Segundo Chartier, “A 

apropriação tal como a entendemos visa uma história social dos usos e das interpretações, 

relacionados às suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas específicas que os 

produzem.”
21

. Apropriar-se é agregar um entendimento de mundo. Quando determinada 

comunidade passa a utilizar diversos usos e costumes, ela constrói a identidade coletiva de seus 

indivíduos por meio de suas maneiras e regras sociais, e com isso agrega representações de 

mundo e passa a explicar o inexplicável, o que justifica a categoria das representações. Então 

tudo passa a ser representado e tido como verdadeiro para essa comunidade.  

O inferno de Dante é uma leitura da representação religiosa medieval. Na obra tem-se 

um inferno horrendo, escuro, terrível, onde são punidos todos aqueles que não acreditaram na 

justiça divina nem a respeitaram, por isso caíram na perdição. A mentalidade do povo cristão 

estava impregnada dessa concepção de inferno e a obra de Dante ajuda a entender essas 

orientações sociais, o mundo religioso medieval e as diversas representações que permeavam 

esse mundo. 

A sociedade trifuncional organizava as funções sociais de cada componente hierárquico: 

os camponeses trabalhavam, o clero orava e a nobreza lutava. A violência medieval nasce, 

portanto, na nobreza
22

. A doutrina católica agrega alguns valores do cavaleiro medieval e os 

atribui ao cavaleiro cruzado; ela defendia aquele que lutava em nome da Igreja, o qual, segundo 

o clero, estava livre do pecado.  

Para não entrarmos na história social da cultura, examinaremos uma história cultural do 

social; produziremos uma discussão acerca das representações subjetivas do indivíduo, as 

quais, ao serem identificadas, possibilitam uma compreensão da identidade social; porém há 

um retorno ao social quanto às estratégias simbólicas que determinam posições e constroem um 

ser-percebido constitutivo de sua identidade
23

. 

No sétimo círculo do inferno de Dante se encontram inúmeras simbologias, cujos 

conteúdos representam o indivíduo culpado pelo seu ato violento. Dante divide o círculo em 

três vales ou giros: o primeiro se constitui dos que cometeram violência contra o outro; o 
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segundo, dos violentos contra si próprios; e o terceiro, dos violentos contra Deus. São 

representações coletivas que possibilitam a construção do mundo medieval com determinações 

de signos constituintes daquilo que delimita quem pecou e qual a sua punição. 

Na entrada do sétimo círculo tem-se o Minotauro de Creta, um ser violento, instintivo. 

O rio de sangue fervente, denominado Flegetonte, está logo no primeiro giro. Nele estão 

submersos os que pecaram contra o outro: homicidas, ladrões e tiranos têm suas almas fervidas 

no sangue que eles próprios derramaram. A tentativa de fuga dos condenados é impedida por 

diversos centauros armados de arco e flechas. A representação do pecado é subjetiva ao 

indivíduo e tem seu enraizamento na instituição religiosa. Dante apresenta aqueles que 

considera violentos: Alexandre, Dionísio, Azzolino (tirano de Pádua) e Opizzo d‟Este (tirano 

de Ferrara) Átila, Pirro (filho de Aquiles), Sesto, Rinier de Corneto e Rinier Pazzo
24

: 

Gente até os olhos vi nessa tortura, 

e o Centauro explicou: “São os tiranos  

que sangue e bens violaram com mão dura. 

 

Aqui expiam seus feitos desumanos 

Alexandre, e Dionísio: a adversidade 

que a Sicília sofreu por longos anos. 

 

Essa testa, que o negro pelo invade, 

é de Azzolino, e aquele loiro, ao fundo,  

é Opizzo d‟Este que, a bem da verdade, 

 

pelo enteado foi morto lá no mundo‟
25

  

 

Os Centauros são seres simbólicos que apresentam a união de duas naturezas, a humana 

e a animal: “E o mestre então, já lhe chegando ao peito, onde a sua dupla natureza assume”
26

. 

Dois centauros são destacados no inferno, Nesso
27

 e Quirón
28

. O primeiro acompanhou Dante e 

Virgílio até o Flegetonte rebaixado; o segundo é chefe dos demais. “A natureza se diverte: o 

monstro não constitui, a priori, uma negação ou um questionamento da ordem por ela 

instaurada, mas a prova de seu poder”
29

.  

Vauchez analisa os passos realizados pelos devotos para conquistar a salvação junto a 

Deus. Estes eram identificados por caracteres místicos representados por meio de 

características mágicas da religião. “A criatura que aspira a se unir a seu Criador só chegará a 

isso por uma prática intensa das virtudes, mas despojando o seu ser próprio, criado, separado, 

para recobrar o seu ser verdadeiro, incriado, não separado, em Deus.”
30

 Vauchez retrata o que 

era necessário na representação coletiva do século XIII para obter uma salvação plena. Os 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 
 

 10 

violentos do inferno dantesco não promoveram a prática intensa das virtudes e se rebaixaram 

enquanto almas, distanciando-se de Deus e assim alimentando o inferno. 

O homicídio foi um dos primeiros crimes reconhecidos pela instituição religiosa, sendo 

avaliado como algo que fugia aos valores religiosos. Segundo Le Goff, 

O homicídio reagrupa todos os crimes de sangue. É preciso esperar até o fim 

da Idade Média para que a morte voluntária distinga-se dele pela premeditação 

e assuma então um sentido próximo de assassínio, palavra que, no sentido 

atual, não aparece antes do século XVI.
31

  

 

A espiritualidade do homicida fugia às tendências virtuosas apropriadas pela religião 

cristã. Para Carmelo Distante, Dante transmite a ideia de que “a salvação só é possível para 

quem possuir as quatro virtudes cardeais, força, justiça, prudência e temperança - em conjunção 

com as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, únicas que conduzem a Deus.”
32

. 

No inferno de Dante são citados alguns pecados que fogem  a esta condição: são aqueles 

feitos sem culpa, praticados pela incontinência. Estes estão entre o primeiro e quinto círculos 

infernais e são a luxúria, a gula, a avareza e a ira. Segundo Dante, nestes pecados reside o 

instinto do ser humano. Sabemos que a consciência humana nos capacita a escolher entre o 

certo e o errado, o que a religião define como livre-arbítrio. No medievo a presença do Maligno 

era forte e assustadora. O imaginário medieval diferenciava aquilo tratado como certo e errado 

e os valores inseridos neste período permeavam o pensamento da doutrina católica. De acordo 

com Cappellari, “[...] O que o torna um malfeitor é a sua capacidade de escolher e saber o que 

faz, a sua consciência. [...] Assim, o animal não é capaz de fazer o mal. Apenas o homem o 

é”
33

. 

Ainda no primeiro giro podemos analisar os grandes terremotos que acontecem durante 

a jornada dos personagens. De acordo com a doutrina e a bíblia do cristianismo ocidental, o 

pecado da violência foi responsável pelo grande assassinato, foi a bestialidade humana que 

condenou Jesus Cristo à cruz. Por isso durante a passagem do primeiro giro tem-se a presença 

de grandes terremotos, os quais representam o momento em que Cristo foi crucificado
34

. Esta 

prova de violência abala este giro: 

que este vale, até o extremo seu limite, 

tremeu tão forte que eu pensei que o mundo 

sentisse o amor que – como alguém admite- 

 

vezes reverte-o ao caos infecundo;
35
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No segundo giro estão os condenados por violência contra si próprios, os suicidas. A 

forma como Dante narra o local faz transparecer algo sem vida, sem cor, uma floresta sem 

verde, totalmente seca, habitada apenas por grandiosas harpias
36

 que fazem os ninhos nas 

árvores que ali se encontram. As harpias, pertencentes à mitologia grega, são seres mitológicos 

com corpo de ave e rosto de mulher. O segundo giro é repleto de árvores, que são as almas dos 

suicidas. Além da punição de não possuírem controle do próprio corpo, os danados são 

machucados diariamente pelas harpias, que, ao tentarem construir seu ninho, acabam 

arranhando e machucando os galhos. Dante se aproxima de uma das árvores e arranca um 

pedaço do espinheiro: 

Levei a mão à primeira das tantas, 

E um raminho arranquei de um espinheiro; 

Gritou seu cepo: „Por que me quebrantas?‟. 

 

Após de sangue se cobrir inteiro, 

Disse ainda: „O que faz que me atormentes? 

Não tens pena o espírito primeiro?
37

  

 

Todas estas plantas são representações do ator do suicídio. A tentação do Diabo poderia 

resultar neste ato violento. O imaginário alimentou a crença em demônios e o suicídio era uma 

ação motivada por forças sobrenaturais; portanto o suicida não mantém a ordem de uma 

sociedade trifuncional, ele busca uma fuga do mundo a que está limitado e a solução que ele 

encontra é a própria morte. De acordo, porém, com o cristianismo, é a lei divina que delimita 

quando devemos morrer ou não, e a quebra desta ordem é um ato violento que desafia a lei de 

Deus. De acordo com Le Goff, dentre os séculos VII e VIII a Igreja já demonstrava o interesse 

em batalhas “santas”, com a instituição da peregrinação penitencial: 

[...] grande número de cavaleiros comparava-se aos peregrinos, procurando 

obter nas guerras contra os infiéis a purificação de seus pecados. A Igreja 

reformadora dos discípulos e sucessores de Gregório VII tinha recomendado 

aos que queriam servir a Deus não mais ficar no claustro de um mosteiro, e 

sim usar suas armas na defesa da igreja e de seus ideais. Uma tal exigência 

opunha-se, todavia, às aspirações daqueles que teriam preferido conhecer uma 

verdadeira experiência espiritual.
38

 

 

O terceiro giro do sétimo círculo é descrito como um grande areão ardente sob constante 

chuva de fogo. O rio Flegetonte passa entre as margens de pedra localizadas no areão, aonde 

não chega a chuva de fogo. Neste giro são punidos os blasfemos (contra a palavra de Deus), os 

usurários (contra a sabedoria de Deus) e os sodomitas (contra a natureza divina), aqueles que 

foram violentos contra o próprio Deus. A representação destes danados é analisada na maneira 
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em que estão colocados para receber a punição: os blasfemos estão deitados no areão, os 

usurários estão sentados e os sodomitas são obrigados a caminhar.  

O ato de blasfemar queima o corpo do pecador por inteiro, pois agir contra o universo 

divino é inadmissível para a sociedade medieval. Os pecadores estão sujeitos a um mundo 

totalmente diferente daquele que idealizavam: sem esperança, seco, sem vida, apenas fogo e 

ardência, o contrário do mundo divino. Ao rejeitar tudo o que Deus lhes concedeu enquanto 

vivos acabaram por sofrer no inferno. 

Das almas nuas havia vária coorte: 

todas choravam miseravelmente, 

e era aparente a sua diversa sorte: 

 

Supina, ao chão jazia alguma gente, 

outra sentava, toda reunida,  

caminhava outra continuadamente. 
39

 

 

Na Idade Média a violência contra Deus foi um dos principais problemas que afligiam a 

espiritualidade católica. Têm-se os usurários, que não acreditavam na inteligência e sabedoria 

divina e voltavam todo o interesse aos bens materiais. No canto XVII, Dante retoma a situação 

dos usurários, o Dante-personagem observa mais atenciosamente a situação destes danados e 

observa que cada um carrega consigo uma bolsinha vazia pendurada ao pescoço com o 

emblema de sua família, e o personagem acaba reconhecendo que alguns deles viveram em 

Florença
40

. O fato de carregarem algo material ao pescoço é uma maneira de representar o valor 

destes bens para os usurários: a valorização do material antes do divino, a desconfiança da 

sabedoria divina, a violência contra Deus.  

 O terceiro giro do inferno de Dante representa um imaginário de punição às pessoas 

que não seguiam a doutrina cristã e agiam contra a natureza posta por Deus.  

 

O diabo só se torna esse comandante chefe de todas as cortes do mal a partir 

do século XI. Doravante, ele conduz o baile dos futuros condenados. Nem 

todos os homens e todas as mulheres se sucumbem a ele, mas todos são 

tentados. A cristandade unificada confere ao „inimigo do gênero humano‟ um 

poder unificado. A heresia é seu instrumento.
41

 

 

A representação coletiva criada para a limitação dos atos humanos moldava a concepção 

de mundo medieval. Essas representações são diferentes maneiras de explicar e estruturar o 

mundo onde o homem está inserido. No inferno de Dante encontramos uma forma de punição 
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dos pecados, principalmente da violência contra Deus (blasfêmia), que imperou durante o 

medievo.  

Ainda no terceiro giro o Dante-personagem encontra um conhecido chamado Brunetto 

Latino. Este foi admirado por Dante e morava na mesma cidade natal de Florença. Durante o 

canto XV eles conversam sobre o futuro de Florença, a política que dominava o reino e o futuro 

brilhante que ele prevê para Dante.  Brunetto deve continuar a eternidade no inferno devido aos 

pecados que cometeu enquanto vivo. O interessante dos encontros que acontecem entre o 

Dante-persogagem e os demais seres ou danados é a forma como estes analisam a pessoa de 

Dante: nenhum compreende como um ser ainda vivente conseguiu penetrar nas rochas ardentes 

do inferno, nenhum que ainda vive pode caminhar pelos mundos do pós-morte.  

Durante todas as conversas entre seres infernais e o protagonista da prosa sempre temos 

a surpresa ou tentativa de impedimento da entrada de um ser vivente no inferno; mas o autor 

deixa bem claro que o guia Virgílio encobre a pessoa de Dante: a tarefa do poeta romano é 

levar o poeta florentino para sua amada Beatriz, permitindo que este se arrependa de seus 

pecados e coopere com a lei divina. Dante caminha ao lado de uma alma que pertence ao 

primeiro círculo infernal, o limbo, portanto, alguém que possui autoridade para dialogar com os 

demais seres inseridos nesta geografia mitológica. 

O inferno de Dante propõe uma reorganização dos valores, pois a ação violenta levava a 

uma eternidade de punição. Por isso era necessário conscientizar o homem de que não eram os 

bens mundanos o que garantia a salvação, mas sim, os bens celestiais
42

. O inferno cristão, os 

demônios e monstros passam a habitar a sociedade imaginária deste período. Os seres infernais 

faziam parte da mentalidade medieval e estiveram presentes na representação coletiva da Idade 

Média e do Renascimento. 

 

Considerações finais 

Ao lermos a “Divina Comédia” somos inseridos num universo caracterizado pela 

concepção de mundo da mentalidade medieval. Dante Alighieri escreve de uma maneira que 

nos transporta para as regiões que descreve quanto ao som, à estrutura e à geografia; o seu 

conhecimento, cultura e inteligência são impressionantes do começo ao final do poema. A 

criação de Dante é uma maneira de dar forma àqueles conceitos religiosos que figuravam na 

mentalidade medieval e pertenciam à religião cristã, mas nela se encontram diversos 

personagens das mitologias antiga e medieval que habitam o inferno dantesco. Nesta mistura de 
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conceitos tem-se a impressionante geografia dos locais pós-morte pertencentes à religião cristã: 

o purgatório, o paraíso e o inferno. 

Por meio das análises aqui apresentadas é possível compreendermos a representação do 

sétimo círculo do inferno de Dante. Ao mesmo tempo em que se tem a representação da 

punição da alma violenta, também se tem a questão do enfoque religioso, da punição àqueles 

que não deram valor à vida que possuíam, deixando-se levar pela valorização do material, ou 

de acordo com a Igreja, pela tentação do Diabo. Sabemos que o Diabo estava solto no medievo, 

suas diversas faces aterrorizavam a mentalidade desta sociedade ocidental
43

.  

As diversas representações que o inferno de Dante pode transmitir são surpreendentes. 

O sétimo círculo é o ambiente onde se localizam aqueles que cometeram a violência, a qual, 

segundo Dante, pode ter três formas: violência contra outra pessoa, contra si mesmo e contra 

Deus.   

Neste local de tormento possuímos uma representação daquilo que permeava a punição 

ao ato violento. Por meio da leitura e análise do poema podemos compreender e estudar as 

representações do homem violento correspondentes à mentalidade daquela época. No primeiro 

giro possuímos os violentos contra os outros, cuja punição é ferver no rio de sangue. No 

segundo giro estão os suicidas, condenados a passar a eternidade sob o formato de árvores, 

sofrendo com os arranhões causados pelas harpias. No terceiro giro se encontram os violentos 

contra Deus, os blasfemos, usurários e sodomitas, que queimam no areão com chuvas 

flamejantes. 

O inferno dantesco é recheado de representações coletivas cuja utilização demonstra 

uma diferenciação em relação a outros povos e comunidades que vivenciavam algo parecido, 

mas também mostra aproximações quanto ao mundo dos mortos e à justiça divina. A 

representação do sétimo círculo do inferno de Dante é uma análise dos mecanismos de 

pensamento que possibilitam que as categorias de pensamento transformem-se em esquemas 

interiorizados e inconscientes. Destarte a tentativa de manutenção da ordem e da sociedade do 

medievo possibilitou o aparecimento de uma estrutura construída para sinalizar aquilo que não 

está de acordo com o modelo de sociedade então consagrado. A maior regra que caracteriza o 

inferno é que, caso a pessoa cometa um pecado e seja julgada, passará a eternidade sendo 

punida, sem qualquer chance de se redimir: “Deixai toda esperança, ó vós que entrais.”
44

. 
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